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Kontext

• 2012-2013: 2 pilotné výzvy Synergického grantu 
1,5-3% úspešnosť: vybraných 24 projektov

• 2014: ad-hoc Pracovná skupina pre SyG
Vedeckej rady hodnotila schému

 Evaluačná správa – December 2015

• 2016: Vedecká rada rozhodla o opätovnom 
otvorení schémy SyG

 Pracovný program 2018 – implementácia 
schémy



Synergy grant - evaluačná správa- výsledok

• Grantová schéma SyG by bola cenným doplnkom k 

súčasným ERC schémam z týchto dôvodov:

 medzinárodné uznanie - uvedenie európskeho výskumu na

globálnu mapu, často vo vedúcej pozícii

 ambiciózne výskumné ciele, ktoré nemôže dosiahnuť hlavný 

riešiteľ sám

 komplementárnosť hlavných riešiteľov a ich tímov

 vzájomné prepojenie vedných disciplín a vznik 

novovznikajúcich disciplín

 vytvára úzku spoluprácu nad rámec akéhokoľvek 

kolaboratívneho projektu EÚ



Synergy grant - evaluačná správa- výsledok

– viditeľný impakt: rozšírenie vedných disciplín a 
získanie ďalších finančných prostriedkov

– mladí vedeckí výskumníci v tímoch si rozširujú svoje 

odborné znalosti a príležitosti

– zvýšená a/alebo nekonvenčná spolupráca medzi 
inštitúciami

– sú vnímané ako najprestížnejšie typy ERC grantov



Príklad – Synergický grant

• HELMHOLTZ – "Holistic evaluation of light and 
multiwave applications to high resolution imaging in 
ophthalmic translational research revisiting the 
helmholtzian synergies"

José-Alain SAHEL Fondation Voir et Entendre FR

Mathias FINK Fondation Pierre-Gilles de Gennes FR

Glaucoma: axons 
/ blood flow

AMD, retinal 

dystrophies:

photoreceptor-
RPE interaction

Diabetes:  
capillary flow

OPTICS

ULTRASOUND

"The eye, a 'small brain' with easily 
accessible structures, 
at the crossroad of human diseases"

11 861 923 €



Príklad – Synergický grant

IMBALANCE-P – "Effects of phosphorus limitations on Life, Earth 
system and Society" 

"Quantify the responses of ecosystems and 
society in a world increasingly rich in N and C 
but limited in Phosphorus"

Natural 
ecosystems 
responses

Societal 
responses

Earth system 
& climate
responses

13 600 580 €



Príklad – Synergický grant
• MODELCELL - " Building a Model Cell to Achieve Control of 

Cellular Organization "

'Understand the self-organizing principles 
of cells'

'Reconstitute, understand, and control
the self-organization of 
functional cytoskeletal systems'

7 150 840 €

Microtubule

Actin

Dividing cell

Moving cell



Synergický grant (SyG) – Ciele
2018 Pracovný program 

• umožniť minimálne 2 až maximálne 4 zodpovedným riešiteľom a
ich tímom spojiť komplementárne zručnosti, poznatky a zdroje
novými spôsobmi, aby spoločne riešili ambiciózne výskumné
problémy

• podporiť výrazný pokrok na hraniciach vedomostí, vzájomné
obohatenie vedeckých oblastí a podporiť nové produktívne línie
skúmania a nové metódy a techniky vrátane nekonvenčných
prístupov a riešení na rozhraní existujúcich disciplín. To by malo
umožniť transformatívny výskum nielen v popredí európskej vedy,
ale stať sa aj referenčným meradlom v celosvetovom kontexte

• zodpovední riešiteia musia preukázať synergie, komplementaritu
a pridanú hodnotu vedúcu k objavom, ktoré by nebolo možné
vykonať zodpovednými riešiteľmi, ktorí pracujú samostatne



Profil – hlavní riešitelia - ERC Synergický grant
2018 Pracovný program

• skupiny, ktoré žiadajú Synergický grant, musia tvoriť minimálne 2 a
najviac 4 zodpovední riešitelia a podľa potreby aj ich tímy. Jeden zo
zodpovedných riešiteľov musí byť vymenovaný za hlavného
zodpovedného riešiteľa

• návrhy sa očakávajú od skupiny inovatívnych a aktívnych
zodpovedných riešiteľov a musia doložiť relevantný „track record“
(podľa kritérií v SGt,CoG alebo AdG), ak nesplnia toto kritérium, tak
nemajú šancu na úspech

• SyG sú určené na podporu výskumu na intelektuálnych hraniciach.

• nové typy spoločného úsilia, ktoré umožnia nové kombinácie
zručností, disciplín a/alebo spájanie výskumníkov z rôznych inštitúcií,
odvetví alebo krajín



Synergický grant – obmedzenia
2018 Pracovný program

Obmedzenia na základe rozhodnutia Vedeckej rady:

- ak zodpovedný riešiteľ bol hodnotený kategóriou B v 1 a 2 kroku 

schémy SyG v rámci WP 2018 , nemôže podať návrh do schémy SyG v 

r.2019.

- ak zodpovedný riešiteľ bol hodnotený kategóriou C v kroku 1 

schémy SyG v rámci WP 2018, nemôže podať návrh do žiadnej zo 

schém ERC v r. 2019 a do schémy SyG v r. 2020.

- zodpovední riešitelia, ktorých návrh bol zamietnutý z dôvodu

porušenia výskumnej integrity v výzvach na predkladanie návrhov v 

schéme SyGv rámci WP 2018, nemôžu predložiť návrh do schémy 

SyG v  r. 2019



Synergický grant 2018

• Rozpočet 2018: 250 M€
 vybraných 25-30 projektov

• 2 or 3 or 4 zodpovední riešitelia (PI)

• Žiadne obmedzenia týkajúce sa PIs
 z tej istej inštitúcie v rámci HI, rôzne HIs v rámci jednej 

krajiny alebo rôznych krajín (v rámci EU alebo AC)

• otvorenie výzvy: 3 august 2017

• uzávierka výzvy: 14 November 2017

• zjednodušený proces hodnotenia

• návrhy hodnotené od novembra 2017 do
septembra 2018



Synergický grant 2018

• PIs sú rovnocení, ale jeden z PIs bude určený ako 

administratívny kontakt 

• Maximálny rozpočet - 10 M€ na projekt

 ďalšie 4 M€ v prípade:

a) Náklady na počiatočné náklady PI, ktorý sa presťahoval do 

EÚ alebo AC a/alebo

b) nákup hlavných prístrojov a/alebo

c) prístup k veľkým zariadeniam

• Časový záväzok: ≥50% pracovného času v EU 

alebo AC a ≥30% pracovného času na projekte



SyG 2018 evaluačný proces

Step 1

Single panel

≤~700 proposals

Remote evaluation of short 
proposals 

•SyG PMs + PEVs (PMs of other calls) 

SyG panel chairs meet: 
preselect proposals for full 

review

•No of proposals: 130-170, up to ~7x call 
budget

Step 2

5 panels dynamically formed

~130-170 proposals

Remote evaluation of full 
proposals

•SyG PMs + external specialized reviewers

Panels meet: preselect 
proposals for interview

•No of proposals: ~60, up ~3x call budget

Step 3

max 5 interview panels 
dynamically formed

~60 proposals

PMs reassess the retained 
proposals

• based on step 2 reports + interviews

• Interviews: all PIs of all proposals in step 
3 to be present in Brussels

Panels rank the fundable 
proposals

•~30 proposals



Synergický grant

• vysoko-konkurenčná výzva ERC
• je pravdepodobné, že budú financované iba výnimočné návrhy, ktoré

preukážu, že skutočne ambiciózne výskumné otázky by mohli viesť k 
objavom len spoločným úsilím komplementárnej a synergickej skupiny
hlavných riešiteľov (PI)

„Synergia“ nie je len jednoducho úspešná spolupráca

• interakcia má priniesťniečo viac ako len súčet jednotlivých častí

• musí priniesť nepredvídateľnú, úplne novú vedu, obohatiť vedné 
disciplíny alebo vyriešiť dôležité výskumné problémy, o riešení ktorých 
nebolo možné doposiaľ snívať

• prísne obmedzenia týkajúce sa budúcich výziev návrhov projektov

• žiadatelia si to musia dobre rozmyslieť: PI s kategóriou hodnotenia C v r. 
2018 nebudú môcť podať návrh projektu do žiadnej schémy ERC v r. 2019



Mgr. Iveta Hermanovská

Národný koordinátor NCP

Národný kontaktný bod

MSCA

ERC 

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Tel:     + 421 2 69253 169
Mobil: + 421 917 733 513 

iveta.hermanovska@cvtisr.sk
www.h2020.cvtisr.sk
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