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7. rámcový program EU pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 

Spolupráce
32 413 €

EURATOM
2 751 €

JRC
1 751 €

Lidé
4 750 €

Myšlenky
7 510 €

Kapacity
4 097 €



SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

� program na podporu mobility, profesního růstu a odborného 

vzdělávání výzkumných pracovníků bez omezení tématu



Specifický program Lidé 7. RP 

1.  Školení začínajících výzkumných pracovníků

1.1 Školicí sítě (ITN)

2.  Celoživotní vzdělávání a profesní růst  

2.1  Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF)

2.2  Reintegrační/návratové granty (ERG, IRG, CIG) 

2.3  Spolufinancování regionálních, národních a mezin. programů (COFUND)

3.  Spolupráce akademické sféry s průmyslem 

3.1  Společné projekty akademických organizací a podniků (IAPP)

4.  Spolupráce se zeměmi mimo EU  

4.1  Vědecké pobyty ve 3. zemích pro evropské výzkumníky (IOF)

4.2  Vědecké pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF)

4.3  Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES)

5.  Specifické akce 

5.1  Noc vědců (RESEARCHERS´ NIGHT)



Akce Marie Curie
Dva rozdílné moduly …

IIF
IOF
IEF
CIG

ITN
IAPP
IRSES
COFUND

Instituce 
jako žadatelé

Individuální pobyty
pro zkušené 
výzkumné pracovníky



Základní podmínka
Mezinárodní mobilita …

EU3. země

Žadatelé – výzkumní 
pracovníci - nesmí v 
posledních třech
letech před uzávěrkou
žít, pracovat nebo 
studovat v zemi, do
které o stáž žádají, 
déle než 12 měsíců!

AC: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika 
Makedonie, Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko,    
Švýcarsko, Turecko a Faerské ostrovy

IIF

IOF

IEF



SP Lidé – obecná pravidla 

Výzkumní pracovníci:

� začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.

� zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.

Dílčí specifika: 

� projekty na plný úvazek, téma není omezeno (kromě EURATOMu)

Hostitelské instituce: 
� univerzity, výzkumná pracoviště a podniky 

Postup (individuální vědecko-výzkumné pobyty): 

Žadatel předloží návrh REA po dohodě s hostitelskou institucí (HI). 

REA vybere žadatele a uzavře grantovou dohodu (GA) (vždy pouze) s HI.

HI uzavře dohodu s žadatelem a odesílá „declaration on conformity“.

(IOF: Obě HI uzavřou dohodu mezi sebou - „partnership agreement“.)



Individuální pobyty 
pro zkušené výzkumné pracovníky

Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF)

� podpora dalšího profesního růstu ER, mobilita v rámci ČS/AC! 

� HI: univerzity, výzkumná pracoviště a podniky v ČS/AC, 1-2 roky

Vědecké pobyty ve 3. zemích pro evropské výzkumníky (IOF)

� podpora profesního růstu ER z ČS/AC formou pobytů ve 3. zemích 

� HI: v první fázi (1-2 roky) ve 3. zemi, ve druhé fázi (1 rok) v ČS/AC

Vědecké pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF)

� posílení ERA excelentními výzkumníky ze 3. zemí (dl. spolupráce, ToK) 

� žadatelé: ER jakékoli národnosti stěhující se ze 3. země do EU/AC, 1-2 roky

Reintegrační/návratové granty (CIG)

� podpora reintegrace/návratu ER ze všech zemí v EU/AC (např. po 

absolvování pobytu v zahraničí) při získání stálé pozice a etablování se v ERA

� 2-4 roky, paušální částka 25 000 EUR na rok



Instituce jako žadatelé

Školící sítě (ITN)

� společné doktorské studijní programy – zejména ESR ze všech zemí
� multipartnerské ITN: min. tři partneři ze tří ČS/AC (viz EURAXESS Jobs) 

� Evropské průmyslové doktoráty (EID) a Inovativní doktorské programy (IDP) 

Kofinancování regionálních, národních, mezinárodních programů

� kofinancování vědeckých pobytů ER ze všech zemí
� regionální, národní, mezinárodní instituce v ČS/AC, které poskytují granty 
� příspěvek EK: 40%, max. 10 mil. na žadatele po dobu 2-4 let

Společné projekty akademických organizací a podniků (IAPP)

� min. 1 akademická organizace a 1 komerční podnik ze 2 různých ČS/AC
� min. 50 % „secondmenty“: ESR/ER zaměstnaní u některého z žadatelů

Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES)

� „secondmenty“: HI v ČS/AC      HI ve třetí zemi (max. délka 1 rok)
� min. dva partneři ze dvou ČS/AC + jeden partner ze 3. země
� stážisté = zaměstnanci: výzkumní, řídící a techničtí pracovníci



Jak najít hostitelskou instituci? 

Výběr hostitelské instituce:

� mezinárodní spolupráce a sítě 

� zkušenost s (evropskými) projekty / účast v nich 

� výzkumné infrastruktury, kvalita školení (vedoucí, kurzy) 

� aktivujte osobní kontakty

� navštěvujte konference s Vaším CV a abstraktem projektu 

� kontaktujte instituci přímo se CV a abstraktem projektu 

� zdůrazněte oboustranně výhodnou situaci („win-win“): 

Budete mít vlastní zdroj financování! 

Hostitelská instituce také získá určité finance!

� projděte si webové stránky hostitelských institucí a portál EURAXESS Jobs



EURAXESS 
Síť poskytující informace a pomoc jak přijíždějícím, 
tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům … 

EURAXESS Jobs – nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU projektů)

http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
IxF, ITN



KOMPETITIVNÍ NÁVRH!

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-library/documentation/
publications/index_en.htm
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http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html 



Podávání návrhu projektu

� Pouze do otevřených výzev („calls“)

� Dle pokynů v návodech pro žadatele („Guide for Applicants“, GfA) 

k aktuální výzvě příp. v pracovním programu („Work programme“, 

WP) pro daný rok

� Prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí (→
Participant Portal)

� Část  A: administrativní údaje o projektu (formuláře A1-A4)

� Část  B: odborný popis projektu (strukturovaný text)
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Electronic Submission 
Services of the EC (SEP)



Finanční příspěvek EU (I)

� Forma grantu pokrývajícího až 100 % nákladů
� Fixní částky, odlišný korekční koeficient (K) pro různé země 
� Uznatelné náklady a jejich výše definována v

aktuálním WP a poté v GA: 
� Financování výzkumných pracovníků
� Financování hostitelských institucí

Postup:
� Vyplacen na bankovní účet hostitelské instituce, se kterou REA 

uzavřela GA. 
� Výzkumný pracovník uzavře (podle pravidel v GA) dohodu s 

hostitelskou institucí a podle této dohody je mu vyplácena mzda/ 
stipendium.



Finanční příspěvek EU (II)

Financování výzkumných pracovníků I:

� mzda nebo stipendium („monthly living allowance“) x K

� příspěvek na mobilitu a cestovní náklady („monthly mobility allowance“)
� 700 EUR x K (bez rodiny)
� 1000 EUR x K (s rodinou)



Finanční příspěvek EU (III)

Financování výzkumných pracovníků II:

� příspěvek na školení výzkumných pracovníků a na výzkum
(contribution to the training expenses of eligible researchers) 
� 800 EUR, spravovány institucí
� poskytovány výzkumníkovi na činnosti výzkumu a na odbornou 

přípravu a školení (účast na konferencích, školeních, náklady na 
nákup materiálu, poplatky za publikační aktivity …) 

Financování hostitelských organizací:

� příspěvek na režijní náklady (contribution to overheads) 
� 700 EUR x K

� příspěvek na ostatní náklady (other types of eligible expenses)
� pouze u IIF v případě reintegrace v ICPC (15 000 EUR/rok)



Hodnocení Marie Curie projektů I

� žadatel zvolí odborný panel, který bude hodnotit předložený návrh: 

Chemie

Sociální a humanitní vědy

Ekonomické vědy

Informatika a technické vědy

Životní prostředí

Vědy o živé přírodě

Matematika

Fyzika 

+ CAR (u IEF)



Hodnocení Marie Curie projektů II

5 kriterií (hodnocení na stupnici 0,0 až 5,0):

� vědecká kvalita projektů (S&T Quality)
� kvalita školení / přenos znalostí (Training /Transfer of Knowledge)
� kvalita uchazečů (Researcher)
� realizace (Implementation)
� vliv na profesní růst výzkumníků a na vědní obor (Impact)

U jednotlivých kritérií stanoveny (viz Pracovní program 2012):

� minimální požadované hodnoty – prahy (obvykle 3 nebo 4)
� relativní váhy v procentech (např. 25, 20, 0, 25, 30)

Celkové hodnocení návrhu v %:

(H1xV1 + H2xV2 + H3xV3 + H4xV4 + H5xV5) / 5
Hi hodnocení podle i-tého kritéria
Vi váha i-tého kritéria v %

Minimální požadovaná hodnota pro celkové hodnocení návrhu je 70%.



Hodnocení projektů III
IEF, IOF, IIF

Hodnotící kritéria - IEF

15%

25%

15%

20%
25%

Impact S&T Quality

Researcher

Training 
ToK

No 
treshold

3/5
3,5/5

4/5

3/5

minimální 
požadované 

hodnoty – prahy 

relativní váhy 
v procentech



Hodnocení projektů IV
CIG



Postup při hodnocení projektů

1. REA vyřadí návrhy, které nesplňují formální náležitosti.

2. REA vybere pro každý projekt minimálně 3 experty z 

databáze hodnotitelů.

3.  Experti ohodnotí projekt nezávisle na sobě.

4.  Experti sjednotí hodnocení projektu na společném jednání.

5.  Odborné komise (panely) sestaví definitivní pořadí projektů 

podle jejich celkového hodnocení. 

6. Na základě rozpočtu odborné panely sestaví seznam 

projektů navržených k financování (main list) a seznam 

náhradních projektů (reserve list).

→ zpráva o vyhodnocení: Evaluation Summary Report – ESR



Panel CIG IOF IIF IEF

CHE 89,6 91,4 91 90,5

ECO 86,7 90,5 90 85,4

ENG 86,2 89,8 89,5 89

ENV 89,1 90,7 90,1 90

LIF 90,3 91,3 91,6 90,1

MAT 87,5 93 89,6 88,8

PHY 88,4 90,2 88,4 89,1

SOC 91,1 91,7 93,1 91,7

CAR - - - 90,3

Hodnocení projektů V
„Final scores“ (2012)

→ zpráva o vyhodnocení: Evaluation Summary Report - ESR



Hodnotící kritéria a struktura návrhu

25

GfA, IEF, 2013
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Struktura návrhu 
– část B
(GfA 2013)



Co doporučit?

� zaujměte již abstraktem v části A 

� vyplňujte s plnou vahou všechny položky v části B dle návodu pro

hodnotitele a GfA

� spolupracujte na návrhu projektu s hostitelskou institucí

� zamyslete se nad cílovou skupinou (ne všichni hodnotitelé jsou

špičkovými vědci ve vámi zvolené oblasti a nemusí detailně znát 

„state of the art“) → přitažlivost a srozumitelnost návrhu projektu

� ukažte návrh kolegům, někomu mimo Váš obor, NCP …



Časový horizont (IxF, CIG)

cca 1 rok

Vyhlášení výzvy
14/03/2013 (CIG 18/10/2012)

Negociace
prosinec 2013

Uzávěrka
14/08/2013 (CIG 18/9/2013)

Pracovní smlouva a začátek projektu
březen 2014

Podpis 1. grantových dohod
únor 2014

Vyhodnocení (ESR)
konec listopadu 2013



Úspěšnost podle jednotlivých 
typů akcí Marie Curie 

Zdroj dat: e-CORDA

Typ akce Marie Curie Průměrné míry úspěšnosti

MC-CIG 27%

MC-COFUND 53%

MC-ERG 72%

MC-IAPP 39%

MC-IEF 21%

MC-IIF 16%

MC-IOF 21%

MC-IRG 59%

MC-IRSES 60%

MC-ITN 12%

Celková prům. míra úspěšnosti 23%



Účast ČR v projektech Marie Curie 
(2007- 02/2013) 

Zdroj: EK, ECORDA

Marie Curie Actions
No. of 

institutions

Budget (€ million) 
allocated to Czech 

institutions

No. of res. 
coming to Czech 

institutions
Initial Training Networks 45 12 63
Industry-Academia Partnerships 
and Pathways

12 2.5 38

International Research Staff 
Exchange Staff Scheme

18 0.704 N/A

Co-funding of regional, national 
and international programmes

2 3.5 13

Intra-European Fellowships 2 0.304 2

European Reintegration Grants 7 0.315 7

International Reintegration Grants 8 0.738 8

Re-Integration Grants 14 0.885 14
Career Integration Grants 8 0.725 8
International Incoming F. 2 0.397 2
International Outgoing F. 9 2.1 9
Total 127 24.1 164

22

Češi v zahraničí

3

1

1



Přehled výzev na rok 2013
WP 2013

Action Call ID Call Opens Call Deadline

ITN Initial Training 
Networks

FP7-PEOPLE-
2013-ITN

10 July 2012 22 November 2012

COFUND Co-funding of 
Regional, National & 
International Programmes

FP7-PEOPLE-
2013 -COFUND

10 July 2012 05 December 2012

NIGHT Researchers' Night
FP7-PEOPLE-
2013-NIGHT

02 October 2012 08 January 2013

IAPP Industry –Academia 
Partnerships and Pathways

FP7-PEOPLE-
2013-IAPP

02 October 2012 16 January 2013

IRSES International 
Research Staff Exchange 
Scheme

FP7-PEOPLE-
2013-IRSES

10 July 2012 17 January 2013

CIG Career Integration 
Grants 

FP7-PEOPLE-
2013-CIG

18 October 2012 07 March 2013

IEF Intra-European 
Fellowships 

FP7-PEOPLE-
2013-IEF

14 March 2013 14 August 2013

IIF International Incoming 
Fellowships

FP7-PEOPLE-
2013-IIF

14 March 2013 14 August 2013

IOF International Outgoing 
Fellowship

FP7-PEOPLE-
2013-IOF

14 March 2013 14 August 2013

CIG Career Integration 
Grants 

FP7-PEOPLE-
2013-CIG

18 October 2012 18 September  2013



Horizont 2020 - příští (rámcový) program 
EU pro výzkum a inovace (2014-2020)

1. Vynikající věda 2. Vedoucí postavení
v průmyslu

3. Společenské
výzvy

Přímé akce
Společného
výzkumného
centra (JRC)
� vědecká a

technická
podpora
politikám EU

Evropská výzkumná 
rada (ERC)

výzkumné 
infrastruktury

budoucí a vznikající 
technologie (FET)

akce Marie 
Skłodowska-Curie

inovace v MSP

přístup k rizikovému 
financování

Vedoucí postavení v 
základních a prům. 
technologiích
� informační a kom. 

technologie
� nanotechnologie
� zdokonalené 

materiály
� biotechnologie
� pokročilá výroba a 

zpracování
� vesmír

� zdraví, demografické 
změny, dobré životní 
podmínky

� bezpečnost potravin, 
udržitelné zeměď., 
mořský a námořní 
výzkum, biohospod.

� bezpečné, čisté a 
účinné energie,

� inteligentní, ekolog. a 
integr. doprava,

� opatření na ochranu 
klimatu, účinného 
využívání zdrojů 
a surovin

� inkluzivní, inovační a 
bezpečné společnosti

Návrh Evropské komise z 30.11.2011

Evropský 
technologický a 
inovační institut 
(EIT)



Akce Marie Skłodowska-Curie I 

� optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě

� podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzk. pracovníků (VP)

� bottom–up

� návrh EK: 5,752 mld.€ z celk. rozpočtu 80 mld.€

� větší zapojení průmyslového sektoru

� důraz na interdisciplinární aspekty, mezinárodní a mezisektorovou mobilitu

� přenositelnost grantů

� větší důraz na informování široké veřejnosti a synergie s ostatními částmi H2020

� důraz na Evr. chartu pro VP a Kodex chování pro přijímání VP, rovné příležitosti

� zjednodušení při zachování max. kontinuity (8 → 4 grantová schémata)



Akce Marie Skłodowska Curie II

ITN
(vč. IDP, 
EID)

Innovative
Training

Networks
(ITN)

Doktorské studijní programy, navržené
mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z 
veřejného i soukromého sektoru 

IEF
IOF
IIF
CIG

Individual
Fellowships

(IF)

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro 
zkušené výzkumné pracovníky s cílem 
podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst 
díky mezinárodní a mezisektorové mobilitě

IAPP
IRSES

R&I Staff
Exchange 

(RISE)

Mezinárodní a mezisektorová spolupráce 
formou výměn výzkumných pracovníků 

COFUND COFUND
Spolufinancování regionálních, národních a
mezinárodních programů pro financování 
vědecko-výzkumných pobytů 



Zdroje informací o akcích Marie Curie

Informace o programu Lidé a výzvách (vč. „Guide for Applicants“)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people

Akce Marie Curie 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

http://ec.europa.eu/research/rea (Výkonná agentura pro výzkum)

http://cordis.europa.eu/emmfp7 (registrace do databáze hodnotitelů)

http://www.fp7.cz/akce-marie-curie (TC AV ČR)

http://www.vscht.cz (KAMPUŠ+, Anna Mittnerová)

EURAXESS (nabídka pracovních míst a vědecko-výzkumných pobytů)

http://ec.europa.eu/euraxess



Děkuji za pozornost!

Petra Perutková
NCP pro granty ERC a akce Marie Curie

Technologické centrum AV ČR
tel.: 00420 234 006 161
e-mail: perutkova@tc.cz

http://www.tc.cz, http://www.fp7.cz

NCP pro finanční a právní otázky
Lucie Matoušková / Milena Šupálková Kamila Hebelková

(finanční otázky) (právní otázky)

matouskova@tc.cz / supalkova@tc.cz hebelkova@tc.cz

tel. 234 006 147 / 158 tel. 234 006 150



SP Myšlenky –
granty Evropské výzkumné rady

Petra Perutková

NCP pro granty ERC a akce Marie Curie

Technologické centrum AV ČR



ERC – základní principy - shrnutí

� první evropská organizace pro financování hraničního výzkumu

� atraktivní výše financování za účelem přilákat a podpořit 

excelentní  vědce – ty nejlepší v Evropě

� jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence!

� podpora napříč všemi vědními obory („bottom-up“)

� podpora individuálních řešitelů (PI) a jejich týmů, ne sítí a konsorcií

� nezávislost PI (granty jsou přenositelné)

� ERC funguje podle zásad nezávislé vědecké správy, minimum byrokracie

� mezinárodní „peer-review“ (členové panelů jmenováni Vědeckou radou 

ERC, vysoký stupeň internacionalizace)



ERC přitahuje 
vědce nejvyšší úrovně 



Jaké typy projektů ERC podporuje?
Hraniční (mezní badatelský) výzkum …

ERC podporuje projekty, které jsou 

� novátorské, kreativní, originální,

� často interdisciplinární povahy, 

� používají nových, nekonvenčních metod a přístupů, 

� směřují za hranice současného poznání a

� mohou výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové

výzkumné perspektivy („high-risk-high-gain projects“).

„The ERC funds research of the very highest quality

at the frontiers of knowledge.“ (WP, str. 6)



CORDIS – Find a project: http://cordis.europa.eu/fp7 
(ERC - Success Stories: http://erc.europa.eu)



Typy grantů ERC

� podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření /

konsolidace vlastních výzkumných týmů či programů

� podpora mezinárodně uznávaných, nezávislých odborníků, kteří se již

etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili (výsledky za posl. 10 let) 

� podpora úspěšných držitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace

výstupů jejich výzkumných aktivit

� podpora skupiny 2-4 PI při společném řešení projektů hraničního výzkumu

NOVÉ

ERC Starting Grants (StG)/ ERC Consolidator Grants (CoG)

ERC Advanced Grants (AdG)

Proof of Concept (PoC) (2011)

ERC Synergy Grants (SyG) (2012)



ERC Starting Grants

Podmínky účasti:

� Ph.D. v rozmezí 2-7 let od data zveřejnění výzvy

Další informace: 

� excelentní návrh projektu – nová, originální myšlenka!
� PI: min. 50% času na ERC projekt a min. 50% v EU/AC

� financování: 1 500 000 € na období až 5 let

Profil: 

� min. jedna významná publikace bez podílu Ph.D. školitele

� výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry 
(alespoň 5 publikací ve významných mezin. recenzovaných časopisech vč.
citací, zvané přednášky, vědecká ocenění, příp. patenty)

� potenciál pro nezávislou kariéru – změna výzkumných témat a míst pobytů, 
profesní růst, ochota čelit výzvám, zkušenost s granty, vedením Ph.D. studentů



ERC Consolidator Grants

Podmínky účasti:

� Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let od data zveřejnění výzvy

Další informace: 

� excelentní návrh projektu – nová, originální myšlenka!
� PI: min. 50% času na ERC projekt a min. 50% v EU/AC

� financování: 2 000 000 € až na 5 let

Profil: 

� několik významných publikací bez podílu Ph.D. školitele

� výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry 
(alespoň 10 publikací ve významných mezin. recenzovaných časopisech 
vč. citací, zvané přednášky, vědecká ocenění, příp. patenty)
� viz StG



ERC Advanced Grants I 

� přelomové, vysoce originální výsledky v oboru v posledních 10 letech

před uveřejněním výzvy (co do významu a originality)

Další informace: 

� průlomový, vysoce originální návrh projektu, který není pouhým 
pokračováním předchozích úspěchů 
� PI: min. 30% času na ERC projekt a min. 50% v EU/AC

� financování: 2 500 000 € až na 5 let

Profil: 

� mezinárodně uznávaná špička v oboru (TOP-10, „full professor“)
� mimořádně vysoký počet publikací a h-index
� zvané přednášky (mezinárodní fóra a konference), ocenění apod.



ERC Advanced Grants II

Dosažené výsledky za posledních 10 let (pracovní program 2013):

� 10 publikací (hlavní autor, „senior“/ v případě alfabetického pořadí „joint“

autor) v mezinárodních recenzovaných časopisech 

� nebo 3 monografie (min. 1 přeložena do angličtiny) – v SSH

� udělené patenty (5)

� zvané přednášky na uznávaných mezinárodních konferencích (10)

� vedení výzkumných výprav (3)

� organizace a členství ve výborech uznávaných mezinárodních konferencí (3)

� mezinárodní ceny a vědecká vyznamenání

� členství v redakčních radách mezinárodních časopisů

� mimořádný vliv na rané kariéry vynikajících vědců

� příklady vedoucího postavení co se týče průmyslových inovací / designu 



Další typy ERC grantů

Proof-of-Concept (PoC, WP 2011) 

� žádat mohou hlavní řešitelé (PI) projektů ERC, které stále běží či skončily 

v době kratší než 12 měsíců před datem zveřejnění výzvy

� 3 kritéria hodnocení: inovační potenciál, kvalita návrhu a rozpočet

� finanční podpora ve výši až 150 000 EUR na 1 rok 

ERC Synergy Grants (SyG, WP 2012)

� vysoká přidaná hodnota ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a 

zdrojů povede k průlomovým objevům, který by jinak nemohly být dosaženy

� kritéria hodnocení: kvalita společného projektu, kvalita každého PI

� finanční podpora ve výši až 15 mil. EUR na dobu max. 6 let 



Vývoj vědecké kariéry a 
jednotlivé typy grantů



Hodnocení ERC projektů 
(StG, CoG, AdG) 

� 25 oborových panelů (předseda a 10-15 členů): PE (10), LS (9), SSH (6)

� kritérium hodnocení: excelence (kvalita projektu a kvalita PI) 

1. kolo 

výběr projektů k 
financování

2. kolo

kontrola formální 
správnosti

hodnocení návrhu (B1) 
členy panelu na dálku 

1. setkání členů panelů 

návrhy  postupující 
do 2. kola 

hodnocení návrhu (B1+B2) 
na dálku členy panelu i 
externími hodnotiteli

2. setkání členů panelů, 
ústní pohovory (StG, CoG)

setkání předsedů panelů



Počet projektů
(ERC StG & ERC AdG 2007-2012)
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Mezinárodní mobilita PI z EU-12
(StG 2007-2012 & AdG 2008–2012)
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Mezinárodní mobilita PI z EU-15
(StG 2007-2012 & AdG 2008–2012)
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Úspěšnost podle zemí 
(StG 2007-2012 & AdG 2008–2012)
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Počet podaných a úspěšných návrhů 
ERC projektů v oblasti LS (2007-2012)cz
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Národní iniciativa ERC CZ

� podpora pro české uchazeče o ERC granty

� předmětem podpory: projekty hraničního výzkumu, které uspěly ve 

výběrových řízeních organizovaných ERC s výsledkem: 

„The proposal is of good quality and fundable but not retained for

funding due to budgetary constrains.“

� poskytovatel: MŠMT, výše účelové podpory: až 100% uznaných nákladů

� kontakt: Š. Komendová, e-mail: sarka.komendova@msmt.cz, tel.: 234 811 534



Granty ERC 
Hlavní zdroje informací

http://erc.europa.eu/ (Success Stories – sekce Projects and Results)

http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

� Pracovní program – Work Programme 

� Návod pro žadatele – Guide for Applicants

http://www.fp7.cz



Děkuji za pozornost!

Petra Perutková
Technologické centrum AV ČR

www.tc.cz

Tel.: 00420 234 006 161
e-mail: perutkova@tc.cz
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