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Európska rada pre výskum

• Podpora pre hraničný výskum („frontier research“), teda výskum smerujúci za 
hranice poznaného 

 Pre všetky vedné odbory (bottom-up prístup)

 Projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové 
výskumné perspektívy alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín

 Žiadateľmi sú individuálni výskumníci pôsobiaci na VŠ, vo výskumných 
inštitútoch alebo vo firmách

• Pracovný program na rok 2021 je už zverejnený, prvé výzvy otvorené

 Menej času medzi otvorením a uzavretím grantovej výzvy

 Pri výzvach ERC Starting / Consolidator /Advanced Grants je okrem 
samotného grantu k dispozícii aj doplnkové financovanie do výšky 1 mil.€
na špecifické účely, ako napr. pokrytie nákladov na nákup vybavenia, 
prístup k infraštruktúre, či nákladov na experimentálny a terénny výskum



Nadchádzajúce príležitosti: 
Európska rada pre výskum

• max. 1,5 mil. € na 5 rokov

• nádejný výskumník s 2-7 ročnou 
praxou po ukončení PhD 

• naštartovať vlastný vedecký tím 
alebo program

Výzva: 25.2. – 8.4.2021

Celkový rozpočet výzvy: 
633 mil. €

• max. 2 mil. € na 5 rokov

• vynikajúci výskumník so 7-12 
ročnou praxou po ukončení PhD

• vo fáze konsolidácie vlastných 
vedeckých tímov alebo 
programov

Výzva: 11.3. – 20.4.2021

Celkový rozpočet výzvy: 
633 mil. €

• max. 2,5 mil. € na 5 rokov

• etablovaný výskumník s 
uznávanými výsledkami vo svojej 
oblasti

Výzva: 20.5. – 31.8.2021

Celkový rozpočet výzvy: 
626 mil. €



Viac informácii: 
Tematický webinár ERC

Kedy: Utorok 16. marca 2021, v čase 9:00 – 11:45
Kde: Online

Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať
Registrácia: https://eraportal.sk/horizont-europa/

https://eraportal.sk/horizont-europa/


Akcie Marie Skłodowska-Curie

• Podpora ľudských zdrojov vo vede a výskume: mobilita, ďalšie vzdelávanie a 
profesijný rast

• Rôzne typy školiacich programov a školiacich sietí so zameraním na výchovu 
novej generácie vedcov, výskumníkov, ako aj pracovníkov podporujúcich 
výskum

• Základnou podmienkou účasti je mobilita: predovšetkým medzinárodná, no 
taktiež interdisciplinárna a medzi-sektorová.

• V programe Horizont Európa bude mať väčšina grantov MSCA formu 
jednotkových nákladov - na pokrytie človekomesiacov a inštitucionálnych 
príspevkov. 
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Siete školiace doktorandov

Konzorciá: univerzity, výskumné 
organizácie, výskumné 
infraštruktúry, súkromné 
spoločnosti (vrátane SME)

Financovanie: 
360 až 540 osobomesiacov
Trvanie:  max. 48 mesiacov

Výzva: 4.5. – 16. 11. 2021

Výmena a mobilita 
zamestnancov

Konzorciá: univerzity, výskumné 
organizácie, výskumné 
infraštruktúry, súkromné 
spoločnosti (vrátane SME)

Financovanie:
360 osobomesiacov
Trvanie: max. 48 mesiacov

Výzva: 7. 10.2021 – 9.3.2022

Spolufinancovanie školiacich 
programov

Organizácia so sídlom v EÚ

Financovanie: 
max. 10 mil. € /prijímateľa 
Trvanie:  max. 60 mesiacov

+ synergie s EŠIF

Výzva: 12.10.2021 – 10.2.2022



Nadchádzajúce príležitosti v MSCA    2/2

Podujatia na popularizáciu vedy
(Európska noc výskumníkov)

právnická osoba alebo konzorcium

Financovanie: 
lump-sum
Trvanie:
max. 2 roky (2 ročníky)

Výzva: 17.6 – 7.10. 2021

Výskumná mobilita - projekty 
individuálnych riešiteľov 

Individuálny výskumník 

Financovanie:
12 až 36 osobomesiacov
Trvanie:
12 – 36 mesiacov

Výzva: 15.4 – 15.9. 2021



Ďakujem za pozornosť a veľa úspechov

Kontakt: Zuzana Reptová
zuzana.reptova@cvtisr.sk

Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk
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