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Horizont Európa - Pilier 1

 Európska rada pre výskum (ERC) – podporí najlepších riešiteľov

vedecko-výskumných úloh a ich tímov

 Akcie Marie Skłodowska–Curie (MSCA) – podporí rozvoj

ľudských zdrojov vo vede a výskume (mobilita, ďalšie

vzdelávanie a profesijný rast)

 Opatrenia zameraný na rozvoj a využitie výskumných

infraštruktúr (RI) - podporí nákup kvalitného zariadenia, zdrojov

a služieb na svetovej úrovní a strategickú spoluprácu EÚ s 3.

krajinami



Európska rada pre výskum

ERC ako najväčšia paneurópska grantová agentúra, podporuje:

Výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), projekty ktoré: 

 otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných 
oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín

 majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania

 zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy

 high-risk, high-gain výskumné zámery

Grantové výzvy otvorené pre projektové návrhy z ľubovoľnej oblasti výskumu 

 všetky vedné disciplíny

 bottom-up prístup



Európska rada pre výskum

ERC financuje projekty individuálnych vedcov (nie konzorciá)

 financovanie na vytvorenie alebo konsolidáciu vlastného výskumného 
tímu, rozbehnutie vlastnej výskumnej línie 

 autonómia hlavného riešiteľa pod dobu 5 rokov

 + prístup k infraštruktúre, náklady na terénny výskum

projekt podáva vedec v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou v ktorej plánuje 
svoj výskum realizovať

 verejná alebo súkromná výskumná organizácia alebo univerzita

 v členskom štáte EU alebo v štáte asociovanom k programu Horizont 
Európa

 môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje

Jediným hodnotiacim 
kritériom je excelentnosť 

 výnimočnosť 
výskumného 
zámeru a jeho 
potenciál posunúť 
hranice ľudského 
poznania

 profil 
podávajúceho 
výskumníka



Grantové výzvy ERC 2022

 Grantové výzvy v celkovom objeme 2,5 miliardy eur na rok 2022

 Najprestížnejšie grantové ocenenia pre excelentný výskum v paneurópskom 
priestore, vysoko-konkurenčná schéma

 Šanca na úspech je vyššia pri opätovnom podaní:

 Vývoj môže trvať roky - to zahŕňa aj odmietnutia!

 Je to maratón, nie šprint

 Ak je nápad dobrý, vytrvalosť sa oplatí

 Myšlienku neustále pretvárajte s súlade s napredovaním v danej oblasti 
a novou literatúrou

 Priebežne využívajte časť toho čo napíšete (ale nie nosnú myšlienku 
projektu), napr. do review papers

Položte si ťažké otázky:

Je môj nápad prelomový?

Je uskutočniteľný, ale s 
rizikovými aspektmi?

Je inkrementálny? (Nemal 
by byť)

Naozaj potrebujem tím a 
veľa peňazí?



Grantové výzvy ERC 2022



Kde hľadať podporu pri písaní projektu?

peer research community
- vedecká spätná väzba, 

kritické diskusie o nosných 
myšlienkach vášho projektu, 
zložité otázky 

Národná kancelária Horizontu
- workshopy, informácie, 
konzultácie, individuálne 
poradenstvo 

projektové oddelenie a 
inštitucionálne zdroje
- administratívna a 
technická podpora

ERC mentoring
- špecializovaný mentoring pre rozvoj 
najperspektívnejších projektov



Podpora pri príprave projektu
- Národná kancelária Horizontu 

komplexné poradenstvo

 vyhľadanie vhodných výziev, orientácia 
v praktických aspektoch

 individuálne konzultácie ku grantovým 
schémam a konkrétnym projektovým 
zámerom

 pre-screening

sprostredkovanie mentora
 širokospektrálna mentoringová schéma 

v spolupráci s Európskou radou pre 
výskum a ďalšími prestížnymi partnermi

špecializované informácie
 informačné dni
 semináre a workshopy 
 školenia šité na mieru 

... pre konkrétnu organizáciu alebo výskumné 
pracovisko

 burzu partnerov a matchmaking
 prehľady a štatistiky 
 Pomoc s vypracovaním tzv. GEP

prehľad aktuálne otvorených výziev 
 a užitočné informácie ohľadom rámcového 

programu nájdete na www.horizont-europa.sk

http://www.horizont-europa.sk/


Európska rada pre výskum 
(ERC)

Zuzana.Reptova@cvtisr.sk

Etické otázky
sona.ftacnikova@cvtisr.sk

Finančné otázky
peter.beno@cvtisr.sk

lucia.davidova@cvtisr.sk

Celý tím: www.horizont-europa.sk

Otázky?
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