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Príležitosti pre individuálnych riešiteľov v 1.pilieri

Granty Europskej rady pre výskum:

 Starting
 Consolidator
 Advanced
 Synergy

Granty MSCA:

 Postdoctoral fellowship



Európska rada pre výskum



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 s podporou hostiteľskej inštitúcie 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



Európska rada pre výskum

Grantové výzvy otvorené pre projektové návrhy z ľubovoľnej oblasti výskumu 

 všetky vedné disciplíny

 bottom-up prístup

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

Jediným hodnotiacim 
kritériom je excelentnosť 

 výnimočnosť 
výskumného 
zámeru a jeho 
potenciál posunúť 
hranice ľudského 
poznania

 profil 
podávajúceho 
výskumníka



Čo vám garantuje ERC grant?

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

... Kreatívnu slobodu pre samostatných výskumníkov



ERC grantové schémy

Starting Grants

Vedci na začiatku kariéry
2-7 rokov po získaní PhD

(≥ 50% úväzok)
Až 1,5 milióna €

5 rokov

Consolidator Grants

Vedci upevňujúci svoju
kariéru

7-12 rokov po získaní
PhD

(≥ 40% úväzok)
Až 2 milióny € 

5 rokov

Advanced Grants 
Etablovaní vedci, 
dosiahnuté výsledky

za posledných 10 
rokov

(≥ 30% úväzok)
Až 2,5 milióna €

5 rokov



Grantové výzvy ERC 2022



Priorita podpore mladých vedcov

2/3 ERC grantov pre 
výskumníkov na

začiatku svojej kariéry

+ 30 000 PhD 
a post-doc 

výskumníkov
pracujúcich v ERC 

tímoch



Kedy podať projekt?

Grantees by age and sucess rate (ERC, 2017) 



Zopár štatistík



Granty MSCA Postdoctoral Fellowship



MSCA Postdoctoral fellowship

Individuálne nadnárodné „štipendiá“ (podpora pre projekty individuálnych riešiteľov), s dôrazom na: 
 príležitosti na získanie nových poznatkov prácou na vlastnom výskumnom projekte 

 mobilitu: medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu

 rozvíjanie prenosných zručností a kariérny rozvoj (posilniť tvorivý a inovačný potenciál výskumníkov)

 lepší transfer vedomostí medzi sektormi a disciplínami (vrátane premostenia s neakademickým sektorom)

Otvorené pre všetky vedné odbory 
 bottom-up prístup 



• projekty individuálnych riešiteľov akejkoľvek 
národnosti

• Držiteľ PhD

• ≥ 8 rokov výskumnej praxe po ukončení doktorátu 
(nezapočítava sa obdobie prerušenia kariéry ani 
práca mimo výskumu)

• Pravidlo mobility: v krajine kde plánuje svoj projekt 
realizovať nestrávil viac ako 12 mesiacov počas 
posledných 3 rokov bezprostredne pred uzávierkou 
výzvy

• verejná alebo súkromná výskumná inštitúcia, 
univerzita, výskumné centrum, medzinárodné 
európske záujmové organizácie (IEIO) a 
medzinárodné organizácie (IO), priemysel 
(vrátane SMEs) 

• akademická alebo neakademická

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

výskumník + participujúca organizácia

MSCA Postdoctoral fellowship



Typický projekt MSCA PF

Individuálne nadnárodné „štipendiá“ (podpora pre projekty individuálnych riešiteľov), 
s dôrazom na: 

 príležitosti na získanie nových poznatkov prácou na vlastnom výskumnom projekte 

 nadobudnutie nových zručností:

- ďalšie vedecké zručnosti (nové techniky, nástroje atď.)

- tzv. transferable skills/prenositeľné zručnosti 

 komunikáciu a networking: 

- organizovanie a účasť na podujatiach (vrátane verejnej angažovanosti)

- zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o projekt

- diseminačné aktivity /komunikácia výsledkov výskumu vo vedeckej komunite

 mobilitu a prenos poznatkov:

- obojsmerný prenos vedomostí medzi výskumným pracovníkom a hostiteľom 

- interdisciplinárny a medzi-sektorový prenos poznatkov



Európske štipendiá:

• inštitúcia/ organizácia je v členskom 
štáte EÚ alebo v krajine asociovanej 
k programu Horizont Európa 

• výskumník môže byt akejkoľvek 
národnosti

• Trvanie: 12-24 mesiacov 
+ voliteľné: ďalších až 6 mesiacov 
pre dočasné pôsobenie v 
neakademickom sektore

European fellowship Global fellowship

Globálne štipendiá:

• inštitúcia/ organizácia mimo Európy

• samotný výskumník musí byť občan 
alebo dlhodobý rezident členského 
štátu EÚ alebo asociovanej krajiny 

• Trvanie: 24-36 mesiacov 

 12-24 mesiacov mimo Európy

 + 12 mesiacov povinná fáza 
návratu v Európe

+ voliteľné: ďalších až 6 mesiacov 
pre dočasné pôsobenie  v 
neakademickom sektore



Secondment (dočasné preloženie)

• v celkovej dĺžke až 1/3 trvania štipendia (pri GF 1/3 trvania fázy mimo 
Európy)

• naraz alebo vo forme viacerých kratších mobilít

• v akejkoľvek krajine vo svete

Dočasné pôsobenie v neakademickom sektore 

• dodatočných 6 mesiacov

• na konci riadneho trvania štipendia

• v neakademickej európskej organizácii 

Doplnkové elementy



MSCA-PF automatický rozpočet

* Country correction coefficient



Nadchádzajúca výzva

Otvorenie: 13 apríl 2022
Uzávierka: 14 september 2022

Celkový rozpočet: 257 mil €



Kde nájsť informácie

Európska rada pre výskum
https://erc.europa.eu/

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-excelentna-veda/heu-excelentna-veda-europska-rada-pre-
vyskum-erc/

Akcie Marie Skłodowska-Curie
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-excelentna-veda/heu-akcie-marie-sklodowska-curie

Podrobnosti k otvoreným výzvam
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

Národné kontaktné body 
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/



Informačné podujatia 
- kľúčové informácie v kocke

Európska rada pre výskum
https://video.nti.sk/rec/?787866IKE37MXB72

Akcie Marie Skłodowska-Curie: Príležitosti pre mladých výskumníkov 
https://archive.tp.cvtisr.sk/archive.php?vid=7338619TQSY24769##videoplayer

Kontakt NCP pre ERC a MSCA
zuzana.reptova@cvtisr.sk




