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Cieľom ERC výziev je podporiť excelentných výskumníkov pri realizácii prelomového
základného výskumu na hranici poznaného a nepoznaného, (ktorý ľudské poznanie posunie
vpred)
Jediným kritériom hodnotenia je vedecká excelentnosť výskumníka a výskumného zámeru.
ERC grant môže pokrývať 100% všetkých priamych oprávnených výdavkov plus príspevok na
nepriame výdavky(25%).
ERC grant je prenosný, úspešný zodpovedný riešiteľ môže preniesť financie so sebou na
vhodnú hosťovskú organizáciu.

1. Prehľad výziev ERC 2014
 Starting Grant – ERC-2014-StG
Dátum otvorenia výzvy: 11.12.2013
Dátum uzavretia výzvy: 25.3.2014
Plánovaný rozpočet (plánovaný počet podporených projektov): 485 000 000 EUR (370)
Plánovaný dátum oznámenia výsledkov: 21.7.2014
Podmienky výzvy:
Všetky oblasti výskumu a vývoja
Maximálna výška podpory: 1 500 000 EUR (+ 500 000 EUR)
Maximálna dĺžka trvania riešenia projektu: 5 rokov
Oprávnený zodpovedný riešiteľ: z celého sveta, PhD, (alebo ekvivalent) dosiahnuté najmenej 2 roky
(vrátane) a najviac 7 rokov (vrátane) od termínu otvorenia výzvy
Oprávnený žiadateľ (hosťovská organizácia): verejné, súkromné, neziskové organizácie so sídlom v EU
a v asociovaných krajinách, aj medzinárodné európske organizácie

 Consolidator Grant- ERC-2014-CoG
Dátum otvorenia výzvy: 11.12.2013
Dátum uzavretia výzvy: 20.5.2014
Plánovaný rozpočet (plánovaný počet podporených projektov): 713 000 000 EUR (400)
Plánovaný dátum oznámenia výsledkov: 31.10.2014
Podmienky výzvy:
Všetky oblasti výskumu a vývoja
Maximálna výška podpory: 2 000 000 EUR (+750 000 EUR)
Maximálna dĺžka trvania riešenia projektu: 5 rokov

Oprávnený zodpovedný riešiteľ: z celého sveta, PhD, (alebo ekvivalent) dosiahnuté najmenej 7 rokov
a najviac 12 rokov (vrátane) od termínu otvorenia výzvy
Oprávnený žiadateľ (hosťovská organizácia): verejné, súkromné, neziskové organizácie so sídlom v EU
a v asociovaných krajinách, aj medzinárodné európske organizácie

 Advanced Grant- ERC-2014-AdG
Dátum otvorenia výzvy: 17.6.2013
Dátum uzavretia výzvy: 21.10.2014
Plánovaný rozpočet (plánovaný počet podporených projektov): 450 000 000 EUR (200)
Plánovaný dátum oznámenia výsledkov: 10.3.2015
Podmienky výzvy:
Všetky oblasti výskumu a vývoja
Maximálna výška podpory: 2 500 000 EUR (+1 000 000 EUR)
Maximálna dĺžka trvania riešenia projektu: 5 rokov
Oprávnený zodpovedný riešiteľ: z celého sveta, PhD, bez obmedzenia doby od získanej PhD. hodnosti
Oprávnený žiadateľ (hosťovská organizácia): verejné, súkromné, neziskové organizácie so sídlom v EU
a v asociovaných krajinách, aj medzinárodné európske organizácie

 Proof of Concept Grant – ERC-2014-PoC
Dátum otvorenia výzvy: 11.12.2013
Dátum uzavretia výzvy: 1.4.2014/1.10.2014
Plánovaný rozpočet (plánovaný počet podporených projektov): 15 000 000 EUR (100)
Plánovaný dátum oznámenia výsledkov: 31.7.2014/13.1.2015
Maximálna výška podpory: 15 000 EUR
Maximálna dĺžka trvania riešenia projektu: 18 mesiacov (12+6 mesiacov)
Oprávnený zodpovedný riešiteľ: každý zodpovedný riešiteľ ERC projektu, bežiaci alebo sa jeho
riešenie skončilo maximálne 12 mesiacov od termínu vyhlásenia výzvy.
Oprávnený žiadateľ: verejné, súkromné, neziskové organizácie so sídlom v EU a v asociovaných
krajinách, aj medzinárodné európske organizácie, na ktorých sa realizuje (realizovalo) riešenie ERC
projektu

Obmedzenia podávanie návrhov projektov vo WP ERC 2014:






zodpovedný riešiteľ môže podať v rámci toho istého pracovného programu len jeden návrh
projektu
zodpovedný riešiteľ , ktorého návrh bol hodnotený ako kategória C v StG, CoG alebo AdG
v WP 2013 nemôže podať návrh projektu v rámci výziev v StG, CoG alebo AdG WP 2014
Výskumník môže byť v pozícii zodpovedného riešiteľa alebo Co-Investigator v danom čase
len v jednom projekte ERC
zodpovedný riešiteľ bežiaceho ERC projektu nemôže podať nový návrh ERC projektu, pokiaľ
bežiaci projekt v dobe podávania má do termínu ukončenia riešenia viac ako 2 roky
zodpovedný riešiteľ , ktorý vykonáva v hodnotiacom panely funkciu experta pre výzvy ERC
2014 alebo, ktorý túto funkciu vykonával pre výzvy ERC 2013 nemôže podať návrh projektu
v rámci výziev WP (Work Programme) 2014.

2. Podávanie projektov:
Návrh projektu podáva zodpovedný riešiteľ (pozri Obmedzenia podávanie návrhov projektov vo WP
ERC 2014) použijúc Electronic Submission Service (ESS) cez Participant Portal (PP).
Podávanie projektov je jednostupňové.
Návrh projektu obsahuje:









Rozšírený súhrn (Extended Synopsis): 5 strán
Životopis (Curriculum Vitae): 2 strany
Dosiahnuté výsledky (Track Record): 2 strany
Vedecký návrh (Scientific Proposal): 15 strán
Vyhlásenie hosťovskej organizácie (Host Institution Binding Statement of Support)
Etická tabuľka (Ethics Review Table)
PhD diplom a iné dokumenty (PhD record and supporting documentation for eligibility
checking)- len pre StG a CoG.

Extended Synopsis: výstižná prezentácia vedeckej časti návrhu projektu so špeciálnym zameraním na
poukázanie prelomového charakteru výskumu, na hranici poznaného a nepoznaného a na reálnosť
zrealizovania takéhoto výskumu.
Aplikujúci sám označí primárny a sekundárny panel, v ktorom navrhuje, aby bol jeho projekt
hodnotený. Zodpovedný riešiteľ môže indikovať interdiscipinárny charakter svojho výskumu.
Curriculum Vitae: CV by mal obsahovať štandardný zoznam akademických a výskumných výstupov
ako aj zoznam riešených projektov spolu so stručným opisom ich vedeckého zámeru ako aj zoznam
aktuálne podaných návrhov projektov súvisiacich s v ERC podaným projektom.
Každá prestávka/prerušenie vedeckej výskumnej činnosti musí byť v CV adekvátne zdôvodnená, tak
aby odborný panel mohol zodpovedne a spravodlivo ohodnotiť odbornosť a profesionalitu aplikanta.
Track Record: zodpovedný riešiteľ uvedie zoznam dosiahnutých výsledkov, podľa profilu
relevantného pre StG, CoG a AdG výzvy.
Scientific Proposal: popis vedeckých a technických aspektov projektu demonštrujúci prelomový
charakter výskumu, na hranici poznaného a nepoznaného, jeho potenciálny prínos a metodológiu
výskumu. Návrh projektu musí tiež obsahovať percento výskumnej kapacity zodpovedného riešiteľa,
ktorú bude venovať riešeniu navrhovaného výskumného projektu, vrátane indikácie koľko bude
z toho pracovať v krajinách EU alebo v asociovaných krajinách. V tejto časti zodpovedný riešiteľ
podáva aj návrh rozpočtu projektu.

2. Hodnotenie projektov:
Hodnotenie je dvojstupňové:
1. stupeň –prebieha hodnotenie len na základe „extended synopsis“ a „Principal Investigator's
track record „ a CV (nie kompletný vedecký návrh).
2. stupeň – bude hodnotená komplexná verzia návrhu projektu (vrátane vedeckého opisu
projektu)
V prípade StG a CoG môžu byť zodpovední riešitelia tých návrhov projektov, ktoré prešli do
hodnotenia na 2. stupni, pozvaní na interview do Bruselu.

Hodnotiace kritériá
Pre všetky ERC výskumné granty je jediným kritériom hodnotenia vedecká excelentnosť výskumníka
a jeho výskumného zámeru.
Po ukončení hodnotenia na 1. stupni budú aplikujúci informovaní o nasledovných výsledkoch
hodnotenia:
- vysoká kvalita návrhu projektu a ten prešiel do 2. stupňa hodnotenia
- dostatočná kvalita návrhu projektu, ale neprešiel do 2. stupňa hodnotenia
- nedostatočná kvalita návrhu projektu, neprešiel do 2. stupňa hodnotenia
Po ukončení hodnotenia na 2. stupni budú aplikujúci informovaní o výsledkoch hodnotenia v tejto
forme:

-

plne vyhovuje ERC kritériám excelentnosti a je navrhovaný na finančnú podporu v prípade
dostatku financií
čiastočne vyhovuje ERC kritériám excelentnosti a nie je navrhovaný na finančnú podporu

4. Financovanie projektov:
Pre StG, CoG a AdG výzvy ERC 2014 budú na jednotlivé domény alokované financie na podporu
nasledovne:




Fyzikálne a technické vedy (Physical Sciences & Engineering ) PE - 44%
Vedy o živote (Life Sciences) LS - 39%
Sociálne a humanitné vedy (Social Sciences & Humanities) SH - 17%

5. Harmonogram hodnotení ERC výziev 2014
ERC 2014-StG (uzávierka výzvy: 25.3.2014)
Termíny
informovania
aplikujúcich
výsledky eligibility
check
výsledky 1. st.
Interview
výsledky 2. st.

PE

LS

SH

polovica júna 2014

polovica júna 2014

polovica júna 2014

polovica júla 2014
koniec septembra 2014
polovica novembra 2014

koniec júla 2014
začiatok októbra 2014
koniec novembra 2014

začiatok augusta 2014
polovica októbra 2014
koniec novembra 2014

ERC 2014-CoG (uzávierka výzvy: 20.5.2014)
Termíny
informovania
aplikujúcich
výsledky eligibility
check
výsledky 1. st.

PE

LS

SH

polovica septembra 2014

polovica septembra
2014
koniec októbra 2014

Interview

koniec novembra 2014

polovica septembra
2014
začiatok novembra
2014
-zač. decembra 2014

výsledky 2. st.

polovica januára 2015

polovica októbra 2014

koniec novembra - zač.
decembra 2014
koniec januára 2015

ERC 2014-PoC (uzávierka výzvy: 1.4.2014/ 1.10.2014)
Termíny
informovania
aplikujúcich
Eligibility check
Výsledky
hodnotenia

uzávierka 1.4.2014

uzávierka 1.10.2014

koniec mája 2014
koniec júla 2014

koniec októbra 2014
polovica januára 2015

koniec januára 2015

