
Pravidlá hry 

11.12.2017 1

Soňa Ftáčniková
NCP pre ERC

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PROGRAMU
HORIZON 2020

Interaktívny workshop - Píšeme projekt ERC, Bratislava



211.12.2017 Interaktívny workshop - Píšeme projekt ERC, Bratislava



dátum Názov akcie, miesto 3

BLU SKY RESEARCH



• založená 2007 – podpora excelentného výskumu, 

• > 7 000 (zo 62 000  podaných) projektov, úspešnosť pod 10%

• Rozpočet v H2020 13.1 miliardy € (17%), ↑ 60% FP7 

• podpora individuálnych výskumníkov (PI) a ich tímov 

(národné/medzinárodné) – no networks!

• PI z celého sveta, hosťujúca organizácia – EU MS/AC*

• všetky vedecké oblasti (bottom up,  interdisciplinárny výskum) 

• jediné kritérium – vedecká excelentnosť (inovatívnosť, hranica poznaného a 
nepoznaného, BLU SKY research)

• nezávislosť  PI - portability of grants

• medzinárodné Peer-Review, (vedecká rada ERC, 25 panelov)

• Celkový ročný rozpočet 2018 skoro € 1.88 miliardy
*The EU Member States are: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK
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Všeobecné princípy ERC
• Open Access

V H2020, príjemcovia ERC grantov musia zaručiť otvorený prístup ku všetkým PR 
vedeckým publikáciám, ktoré sú výstupmi ERC projektov (WP 2018); Open
research data, FAIR principles

• Gender balance

• Etika v projektoch H2020

Len etický výskum je excelentný výskum (Ethics Issue Table) 

ochrana ľudských subjektov (ľudské embryo/plod (hSC/hESC)), ochrana zvierat, 
ochrana dát a súkromia, ochrana životného prostredia, účasť ne-európskych krajín, 
zneužite (malevolent) výskumných výsledkov (dual use),

• Research Integrity
Vo všetkých fázach - príprava, hodnotenie a financovanie projektov H2020
(fabrikácia, falzifikácia, plagiátorstvo, nesprávne uchovávanie dát, porušovanie
publikačnej etiky...) 
• Financovanie -100% financovanie, 25% nepriame náklady 

6
11.12.2017



ERP – Panel pre hodnotenie etických problémov

- Experti z databázy EC, z rôznych vedných oblastí (právo, 
sociológia, filozofia, etika, psychológia, informačné 
techniky, medicína, molekulárna biológia, veterinárne vedy, 
laici-napr. reprezentanti organizácií pacientov...)

- Majú rovnakú pozíciu ako odborní hodnotitelia 
(dôvernosť, konflikty záujmov)

- Rovnováha v zastúpení: 
• pohlavia
• odbornosti (multidisciplinárny a multisektorový výskum)
• geografická
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- Uvedomenie si aplikujúcich etický/sociálny dopad ich výskumu
(analýza projektu - prínos/záťaž )

- Aplikácia relevantných európskych direktív/medzinárodných
konvencií/ deklarácií

- Rešpektovanie štandardov H2020

- Schválenie relevantných lokálnych /národných EK

Ethics Appraisal
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Držiteľ ERC grantu, ktorý plánuje rozšíriť potenciál výskumných  výsledkov grantu 
na komerčnými aktivitami 

150 000 € /18 mes.

Schémy WP 2016

11.12.2017
10

Excelentní mladí výskumníci v etape formovania / konsolidácie svojich 
nezávislých výskumných tímov 
1 500 000 €/5r + 500 000 €, 2 000 000 € /5r + 750 000 € 

Medzinárodne uznávaný výskumník, vedúci zavedeného výskumného 
tímu s významnými originálnymi vedeckými výsledkami za posledných 
10 rokov (track record) of significant research achievements in the last 
2 500 000 € /5r +  1 000 000 € 

ERC Advanced Grants (AdG)

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

Proof of Concept (PoC) (2011) 



PI (2-4) s významnými vedeckými výsledkami (vzhľadom na etapu svojej 
vedeckej kariéry), všetci PI - an early achievement trackrecord alebo 10-year 
track-record. 
Jeden z PI je korenšpondejúci - cPI. Žiadne špecifické kritériá oprávnenosti v 
súvislosti s akademickým vzdelaním pre PIs.
10 000 000 €/6y + 4 000 000 €
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Synergy Grant (SyG) 
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Kto môže aplikovať?
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StG – PI potenciál pre nezávislý výskum,  min. 1 dôležitá publikácia ako 

hlavný autor (bez PhD supervisor), sľubný track record of early achievements
primeraný vzhľadom na výskumnú oblasť a etapu kariéry výskumníka 

CoG – PI – už preukázaná výskumná nezávislosť, niekoľko dôležitých 

publikácií ako hlavný autor (bez PhD supervisor), track record of early 
achievements preukázajúci, že už má vybudovanú nezávislý výskumnú kariéru

AdG - ERC Advanced Grant PI – očakáva sa, že je aktívný etablovaný 

výskumník, track record – významné výskumné výsledky za posledných 10 
rokov – min. 10 ako prvý autor

PoC – PI má ERC projekt, bežiaci alebo ktorý skončil neskôr ako 1.1.2017

SyG – 2-4 PI 
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StG- min 50% pracovného času v hosťujúcej organizácii a min. 50% z celkového 
pracovného času
CoG- min 50% pracovného času v hosťujúcej organizácii a min. 40% z celkového 
pracovného času
AdG, SyG - min 50% pracovného času v hosťujúcej organizácii a min. 30% z 

celkového pracovného času



Oprávnené hosťujúce organizácie

• HO – musí poskytovať vhodné podmienky pre PI na nezávislý výskum a 
riadenie jeho financovania

• HO – musí zamestnať PI minimálne po dobu trvania ERC projektu, ako je to 
aj definovane v grant agreement.

• HO musí sídliť v EU členskom štáte alebo AS, legálna organizácia založená 
v súlade s národnou legislatívou, alebo aj medzinárodné organizácie 
(CERN, EMBL, ....JRC..)
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Hodnotenie StG, CoG, AdG
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25 panels 
Chair +10-15 members 
PE (10), LS (9), SH (6)
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Výsledky hodnotenia
Na úrovni Step 1

• A. dostatočná kvalita aby návrh postúpil na hodnotenie do step 2 (3x viac 
ako sú alokované financie);

• B. vysoká kvalita, ale nie dostatočná na postup do step 2

• C. nedostatočná kvalita

Na konci hodnotenia na úrovni Step 2:

• A. návrh projektu plne spĺňa kritéria excelentnosti ERC a je navrhnutý v 
prípade dostatku financií na podporu;

• B. návrh projektu čiastočne spĺňa kritéria excelentnosti ERC a nie je 
navrhnutý na financovanie.
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Restriction WP 2018
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Additional restriction WP 2018



Užitočné linky
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http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/
ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/


Ďakujem za pozornosť

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku

www.h2020.cvtisr.sk
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Prezentácia bola pripravená v gescii koordinátora programu Horizont 2020 na Slovensku Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s partnerom Centrom vedecko-

technických informácií Slovenskej republiky.
Soňa Ftáčniková
Tel:  02/57204502
sona.ftacnikova@apvv.sk
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