
Veda na hraniciach poznania: možnosti

financovania výskumných projektov

prostredníctvom European Research Council

Bratislava, 28. september 2021 CVTI SR

Slávka Otčenášová
ERC Scientific Management Department 



The European Research Council 

 Čo je ERC a čo ponúka výskumníkom? 

 Oprávnení žiadatelia o grant

 Ako pripraviť a predložiť návrh projektu

 Užitočné linky a ďalšie informácie



│ 3

Čo je ERC a čo ponúka

výskumníkom? 
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ERC v programe Horizon Europe



 Podpora pre individuálnych výskumníkov– nie konzorciá

 Globálne hodnotenie podaných projektov

 Žiadne vopred určené témy

 Podpora hraničného výskumu vo všetkých vedných

oblastiach

- podporuje excelentnosť výskumu na hraniciach poznania

- - súťaž založená na princípe zdola nahor

European Research Council
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 Vedecký manažment: nezávislá vedecká rada s 22 

členmi vrátane prezidenta ERC, má plnú právomoc nad

stratégiou financovania

 Podpora autonómnou výkonnou agentúrou (ERCEA)

 Jediným kritériom výberu projektov je excelentnosť

Rozpočet: viac ako € 16 miliárd v HE

€ 13 miliárd (2014-2020) – 1,9 miliardy €/rok

€ 7,5 miliárd (2007-2013) – 1,1 miliardy €/rok

http://www.francisplumbing.com/images/excellence.jpg


Nezávislosť, uznanie, zviditeľnenie a možnosti:

 Vytvoriť vlastný tím a pracovať na výskumnej téme podľa vlastného

výberu

 Získať skutočnú finančnú autonómiu na 5 rokov

 Vyjednávať s hostiteľskou inštitúciou o najlepších možných

pracovných podmienkach

 Prilákať ako spolupracovníkov špičky v danom odbore (EÚ aj mimo EÚ)

 V prípade potreby presunúť grant na akékoľvek miesto v EÚ alebo v 

pridruženej krajine (granty sú prenosné)

 Získať dodatočné finančné prostriedky a uznanie; ERC je značka

kvality

Čo vám garantuje ERC grant?
Kreatívnu slobodu pre samostatných výskumníkov



Starting Grants

Vedci na začiatku kariéry
2-7 rokov po získaní PhD

(≥ 50% úväzok)
Až 1,5 milióna €

5 rokov

Advanced Grants 
Etablovaní vedci
dosiahnuté výsledky

za posledných 10 
rokov

(≥ 30% úväzok)
Až 2,5 milióna €

5 rokov

Proof-of-Concept 
Na preklenutie zóny medzi výskumom a 

inováciou, ktorú je možné ponúknuť na
trhu v najskoršom štádiu

€150,000 – len pre držiteľov ERC grantov

Čo vám ERC môže ponúknuť?
ERC grantové schémy

Consolidator Grants

Vedci upevňujúci svoju
kariéru

7-12 rokov po získaní
PhD

(≥ 40% úväzok)
Až 2 milióny € 

5 rokov



Dodatočné financovanie

Možnosť navýšenia grantov:

 Start-up náklady pre vedcov, ktorí sa

sťahujú do EÚ / pridružených krajín

 Nákup zariadenia

 Prístup k infraštruktúram

 Náklady na experimenty / terénny 

výskum

 Až € 4 000 000 pre Synergy grant

 Až € 1 000 000 pre Starting grant / 

Consolidator grant / Advanced grant
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 Cieľ: podporiť vynikajúcich výskumníkov v štádiu, keď

štartujú so svojím vlastným nezávislým výskumným tímom

alebo programom

 Grant : €1,5 mil. (možnosť navýšenia o ďalší € 1 mil.)

 Profil úspešného uchádzača:

 potenciál stať sa nezávislým bádateľom

 aspoň 1 publikácia ako hlavný autor (bez školiteľa)

 pozvané prednášky na konferencie

 už získal granty, štipendiá, ocenenia, patenty

 50% práca na ERC projekte + 50% času stráveného v EÚ alebo

v pridruženej krajine

ERC Starting Grants (2-7 rokov

po získaní PhD)



 Cieľ: podporiť excelentných výskumníkov v štádiu, keď ešte

stále upevňujú svoj nezávislý výskumný tím alebo program

 Grant: 2 mil Euro (možnosť navýšenia o ďalší € 1 mil.)

 Profil úspešného uchádzača

 Už dosiahol určitý stupeň bádateľskej nezávislosti

 Niekoľko publikácií ako hlavný autor bez školiteľa

 Pozvané prednášky na konferenciách

 Už získal viacero grantov, štipendií, ocenení, patentov

 40% práca na ERC projekte + 50% v EÚ alebo pridruženej

krajine

ERC Consolidator Grants (7-12 rokov

po získaní PhD)



Pri Starting a Consolidator grantoch:

 Materská dovolenka – automaticky 18 mesiacov na každé

dieťa (narodené pred alebo po PhD)

 Rodičovská dovolenka (otcovia) – zdokladované obdobie

 Vojenská služba

 Špecializácia (u lekárov)

 Dlhodobá práceneschopnoť zapríčinená chorobou / 

starostlivosť o chorého člena rodiny

Žiaden limit

Predĺženie obdobia oprávnenosti



ERC Advanced Grants

 Cieľ: uznávaní výskumníci so špičkovými výsledkami
dosiahnutými v oblasti výskumu za posledných 10 rokov

 Grant: 2,5 mil € (možnosť navýšenia o ďalší 1 mil €)

 Profil úspešného uchádzača

 Aktívny výskumník s významnými výsledkami za posledných desať
rokov

 10 špičkových publikácií/3 monografie ako hlavný autor

 Pozvané prednášky, organizácia významných konferencií

 Získané granty, patenty, ocenenenia, školiteľská činnosť

 30% práca na projekte + 50% pobyt v EÚ alebo pridruženej krajine



ERC Synergy Grant

 Cieľ: objavy, ku ktorým by nebolo možné dospieť bez
kolaborácie viacerých výskumníkov

 Grant: až do 10 mil € na 6 rokov (možnosť navýšenia o ďalšie
4 mil €)

 Charakteristika:

 2 - 4 výskumníci (pôvod: kdekoľvek na svete a v ľubovoľnej fáze
kariérneho rastu)

 1 výskumník tzv. Corresponding Principal Researcher (cPI)

 Ambiciózne výskumné projekty – nové metódy, postupy, techniky,
výskum na styčných plochách medzi viacerými disciplínami,
inovatívne prístupy, ...

 30% práca na projekte + 50% čas strávený v EÚ alebo v pridruženej
krajine
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Priorita podpore mladých vedcov

2/3 ERC grantov pre 

výskumníkov na

začiatku svojej

kariéry

+ 45 000 PhD 

a post-doc 

výskumníkov

pracujúcich v ERC 

tímoch
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ERC

Oprávnení žiadatelia o grant



Uchádzači o grant

Excelentní výskumníci

 Pôvodom kdekoľvek na svete

 Bez obmedzenia veku

 Môžu v dobe prihlášky pracovať

kdekoľvek na svete

 Ľubovoľná téma výskumu

 Jediná podmienka – pozývací list 

z hostiteľskej inštitúcie (HI), ktorá

sa nachádza v EÚ alebo v 

pridruženej krajine
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 Musí mať sídlo v EÚ alebo v pridruženej krajine

 Podpisuje grantovú zmluvu (Grant Agreement)

 Je to právnická osoba: univerzita, výskumné pracovisko, NGO,…

 Zaväzuje sa výskumníkovi zaistiť:

 Možnosť samostatne sa uchádzať o grant

 Manažovanie projektu

 Publikovanie výsledkov výskumu ako hlavný autor

 Prístup ku potrebnej infraštruktúre a zariadeniam

 Pridaná hodnota grantu pre univerzitu: 25%
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Úloha hostiteľskej inštitúcie
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ERC - návrh výskumného projektu



ČASŤ A – online formulár

A1 Info o projektovom návrhu

A2 info o HI a uchádzačovi

A3 Rozpočet

A4 Etické záležitosti

A5 Špecifické info (PhD,

výnimky z časových limitov, vylúčení evaluátori, atď.)

ČASŤ B2 – vo formáte .pdf

15 strán

Návrh výskumného projektu

Stav poznania & ciele

Metodológia

Zdroje

Prílohy – vo formáte .pdf

Podporný list z HI

Kópia PhD diplomu

Dokumenty podporujúce

výnimky z časových limitov

ČASŤ B1 – vo formáte .pdf

Rozšírená anotácia 5 strán

CV 2 strán

Dosiahnuté úspechy 2 strán

(vrátane 5 publikácií)

Štruktúra prihlášky

Prečítajte si Information for Applicants



ERC panely (StG, CoG & AdG) 

Štruktúra: 3 domény and 27 panelov

Každý panel:
- predseda (Panel Chair)
- 10-20 členov

Life Sciences (LS) - 9 panelov

LS1 Molecular and Structural Biology and 

Biochemistry

LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems 

Biology

LS3 Cellular and Developmental Biology

LS4 Physiology, Pathophysiology and  Endocrinology

LS5 Neurosciences and Neural Disorders

LS6 Immunity and Infection

LS7 Diagnostics, Therapies, Applied Medical 

Technology and Public Health

LS8 Evolutionary, Population and Environmental 

Biology

LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical 

Biotechnology 

Social Sciences and Humanities (SH) – 7 panelov

SH1 Individuals, Markets and Organisations

SH2 Institutions, Values, Environment and Space

SH3 The Social World, Diversity, Population

SH4 The Human Mind and its Complexity

SH5 Cultures and Cultural Production

SH6 The Study of the Human Past

SH7 Human mobility, Environment, and Space (Human geography, 

demography, health, sustainability science, territorial planning, spatial 

analysis) - nové

Physical Sciences & Engineering (PE) - 11 panelov

PE1 Mathematics

PE2 Fundamental Constituents of Matter

PE3 Condensed Matter Physics

PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences

PE5 Synthetic Chemistry and Materials

PE6 Computer Science and Informatics

PE7 Systems and Communication Engineering

PE8 Products and Processes Engineering

PE9 Universe Sciences

PE10 Earth System Science

PE11 Materials engineering – (Advanced materials development: 

performance enhancement, modelling, large-scale preparation, 

modification, tailoring, optimisation, novel andcombined use of 

materials, etc.) - nové
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Projekt sa podáva v rámci

konkrétneho panelu

 Konkrétny panel si vyberá uchádzač

 Môže si vybrať aj tzv.druhý panel

 Uchádzač vysvetlí interdisciplinaritu predkladaného výskumu

 Môže dôjsť ku transferu prihlášky medzi panelmi

 Očividná chyba na strane uchádzača

 Nevyhnutná expertíza sa nachádza v inom paneli

 V prípade, ak predkladaný projekt presahuje viac panelov a domén, 
môže byť hodnotený aj odborníkmi z viacerých panelov súčasne



1. kolo: evaluátori vidia len časť B1 a hodnotia ju zo všeobecného

hľadiska: 

 Osobitnú pozornosť venujte prelomovému charakteru výskumného

projektu. 

 Poznajte svojich konkurentov - aký je stav poznania a prečo je váš

nápad a vedecký prístup výnimočný?

 V prvom kole evaluátori posudzujú len rozšírenú anotáciu: stručná a 

jasná prezentácia (evaluátori nemusia byť expertom v danej tematike) 

 Náčrt metodologického prístupu (uskutočniteľnosť) 

 Vo svojom životopise zdôraznite svoje dosiahnuté úspechy vo vede a 

profil lídra (model CV v časti B1)
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Podávanie projektov



Podávanie projektov

 2.kolo: experti posudzujú obe časti - B1 a B2 - interní

členovia panelu a špecialisti z celého sveta)

 V časti 2 neopakujte text z časti 1

 Uveďte podrobnosti o metodike, pracovnom pláne, výbere

prípadových štúdií, atď. (15 strán)

 Skontrolujte koherenciu čísel, vysvetlite navrhované zdroje a  

rozpočet

 Opíšte profil členov tímu a vysvetlite ich zapojenie

 Uveďte alternatívne stratégie na zníženie prípadných rizík
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Obmedzenia opätovných podávaní

projektov

Zvyšujúci sa počet podaných prihlášok má za následok

znižujúcu sa úspešnosť a vysoké pracovné zaťaženie

panelov

Uchádzači so skóre B v kroku 1 – stopka jeden rok

Uchádzači so skóre C v kroku 1 – stopka dva roky



Otázky adresujte do funkčných emailových schránok

ERC-YEAR-CALL-APPLICANTS@ec.europa.eu

ERC-2022-STG-APPLICANTS@ec.europa.eu

ERC-2022-COG-APPLICANTS@ec.europa.eu

ERC-2022-ADG-APPLICANTS@ec.europa.eu

ERC-2022-SYG-APPLICANTS@ec.europa.eu

ERC-2022-POC-APPLICANTS@ec.europa.eu

StG/CoG/AdG/SyG/PoC: 

Applicant mailboxes

mailto:ERC-2022-STG-APPLICANTS@ec.europa.eu
mailto:ERC-2022-COG-APPLICANTS@ec.europa.eu
mailto:ERC-2022-ADG-APPLICANTS@ec.europa.eu
mailto:ERC-2022-SYG-APPLICANTS@ec.europa.eu
mailto:ERC-2012-POC-APPLICANTS@ec.europa.eu
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ERC

Hodnotenie podaných projektov



Excelencia sa hodnotí na dvoch úrovniach:

 Navrhovaný projekt

− Objavný charakter

− Možné dôsledky

− Vedecký prístup

 Riešiteľ

− Intelektuálna kapacita

− Kreativita

− Záväzok

Ako sa hodnotia ERC žiadosti o grant

Výlučným kritériom je excelencia



Členovia panelu ohodnotia časť B1 –

rozšírenú anotáciu a CV uchádzača

Členovia panelu sa

stretnú na spoločnom

zasadaní v Bruseli

Skóre A: návrhy

prechádzajú do 

druhého kola

1. KOLO

Remote assessment by Panel members 

and reviewers of full proposals

Panel meeting + interview (StG and CoG)

Ranked list of 

proposals:

Score A

STEP 2

Hodnotenie podaných prihlášok: 
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Skóre:

B či C
Score:

B



Remote assessment by Panel members 

of section 1 – PI and synopsis

Panel meeting

Proposals retained 

for step 2:

Score A

STEP 1

Členovia panelu a externí evaluátori

ohodnotia celý podaný projekt

Stretnutie v Bruseli + interview s 

uchádzačmi

A: výsledná listina

– projekty

financované a 

náhradníci

2. KOLO

Evaluation of proposals: 

Review procedure

│ 29│ 29

Score:

B or C
B



│ 30

Zvyčajné dôvody zamietnutia

projektu

Uchádzač

 Dosiahnuté výsledky ešte nie sú dostatočne konkurencieschopné

 Ešte nie je vyprofilovaný ako vedúca osobnosť vo vede 

Navrhovaný projekt

 Záber: príliš úzky  príliš široký/nedostatočne sústredený

 Pokračovanie predchádzajúcej práce 

 Nejasný plán práce/kompozícia tímu

 Nedostatočný manažment rizík



Kedy podať projekt? 
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Financované projekty podľa sídla 

hostiteľskej inštitúcie

10,961 main grants funded

Awarded budget: €19.8 billion
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Úspešnosť podľa sídla hostiteľskej 

inštitúcie
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Riešitelia ERC grantov doma a v zahraničí



Užitočné informácie
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 Dokumenty Information for Applicants a 

Work Programme 

 National Contact Point (NCP) – národný styčný

bod

 ERC classes – všetko o podávaní prihlášok a o 

procese evaluácie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtv6FnsXqnX

AYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy

 ERC webová stránka – aktuálne výzvy a zoznam

financovaných projektov (abstrakty)

https://vimeo.com/94179654


Projekty financované v rámci ERC
http://erc.europa.eu/erc-funded-projects

Hľadajte podľa: 

• výzvy

• roku

• krajiny HI

36

http://erc.europa.eu/erc-funded-projects


• erc.europa.eu

• National Contact Point: erc.europa.eu/national-contact-

points

• erc.europa.eu/keep-updated-erc

• Sledujte:
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www.facebook.com/EuropeanResearchCouncil

twitter.com/ERC_Research

www.linkedin.com/company/european-research-council

The European Research Council
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Nádejný uchádzač

 Som schopný konkurencie v medzinárodnom meradle?

 Posunie môj výskum poznanie značne dopredu? (V čom sa odlišujem od

ostatných súťažiacich?)

 Predstavuje môj výskum vysoké riziko-vysoký možný zisk? 

 Mám plán B? 

 Prečo som práve ja najvhodnejšia osoba, ktorá by mala tento výskum

uskutočniť? 

 Mám už predbežné výsledky? Je tento výskum uskutočniteľný? 

 Je tento výskum vhodne načasovaný? (Prečo ešte nebol uskutočnený?)



 Ambiciózny / riskantný / inovatívny projekt

 Jasne prezentované originálne aspekty

 Dve úrovne evaluácie: všeobecná a expertná

 Metodológia (ako? – kedy? – prečo?)

 Alternatívne kroky v prípade zlyhania

Čo vo vašom projekte zvýrazniť?

39
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ERC – vypracovanie rozpočtu

 €1.5 mil (StG), možnosť navýšenia o 1 mil. €

 €2.0 mil (CoG), možnosť navýšenia o 1 mil. €

 € 2.5 mil (AdG), možnosť navýšenia o 1 mil. €

Dôvody ďalšieho navýšenia:

 náklady spojené so start-upom v Európe

 prístup do veľkých zariadení

 dôležité príslušenstvo

 experimenty, terénny výskum

 Rozpočet: potrebné ho zdôvodniť (25% navýšenie pre ide HI)



Príprava prihlášky

 Zaregistrujte sa prostredníctvom Funding and Tender Portal 

(oboznámte sa so systémom a formulármi)

 Podaný projekt môže opätovne prepracovať až do konca výzvy

 Dodržiavajte pravidlá formátovania a počet strán

 Stiahnite si návrh pred podaním a skontrolujte ho

 Poraďte sa s kolegami – je projekt jasne napísaný?
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20% projektov financovaných v rámci 

ERC prinieslo prelomové výsledky
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10,000

75,000

€ 13 billion

200,000

> 850

85

14 rokov úspešného príbehu



Indikatívny kalendár pre nasledujúce výzvy 1/2
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Indikatívny kalendár pre nasledujúce výzvy 2/2

│ 45



Ďakujem vám za vašu pozornosť
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