
 

 

Granty Evropské rady pro výzkum – European Research Council (ERC) 

 

• jedná se o individuální granty vázané na osobu řešitele, je možné změnit instituci 

• podporován je průlomový výzkum v oblasti zvolené řešitelem 

• doba realizace je 5 let 

• jediným kritériem hodnocení je kvalita vědy 

 

 

ERC Starting Grant (ERC StG) 

Kdo: 2-7 let po PhD 

Kdy: výzva bude vyhlášena 25. 2. 2021; deadline 8. 4. 2021; dále pravděpodobně podzim 2021 

Kolik: 1,5 mil. EUR + 1 mil. rozšíření 

 

ERC Consolidator Grant (ERC CoG) 

Kdo: 7-12 let po PhD 

Kdy: výzva bude vyhlášena 11. 3. 2021; deadline 20. 4. 2021; dále pravděpodobně podzim 2021 

Kolik: 2 mil. EUR + 1 mil. rozšíření 

 

ERC Advanced Grant (ERC StG) 

Kdo: nad 12 let, přikládá se track record za posledních 10 let 

Kdy: výzva bude vyhlášena 20. 5. 2021; deadline 31. 8. 2021; dále pravděpodobně jaro 2022 

Kolik: 2,5 mil. EUR + 1 mil. rozšíření 

 

ERC Proof of Concept – podpora inovačního potenciálu ERC grantů 

Kdo: držitelé ERC grantu 

Kdy: výzva bývá 2x ročně 

Kolik: 150 000 EUR (1 rok) 

 

ERC Synergy grant (ERC SyG) 

Kdo: 2–4 řešitelé 

Kdy: není známo 

Kolik: až 10 mil. EUR + 4 mil. rozšíření (6 let) 

 

Prodloužení uvedené doby je možné z důvodu: 

• mateřské/rodičovské dovolené (18 měsíců na každé dítě) 

• vojenské služby 

• závažné nemoci žadatele nebo jeho blízkého příbuzného 

 

 

Kontaktní osobou na LF je Ing. Dagmar Václavíková (dagmar.vaclavikova@med.muni.cz) z Oddělení 

pro rozvoj a projektovou podporu, případně kolega Mgr. Tomáš Chládek (tomas.chladek@med.muni.cz) 

Další informace jsou dostupné na https://erc.europa.eu/ 
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Preparation of the proposal 

Structure of the proposal 

 

Part A – online 

• A1 Information about PI and the proposal 

• Information about the host institution 

• Budget 

 

Part B1 – must be saved into the system as a PDF 

• Abstract (1 p.) 

• Extended synopsis (5 p.) 

• CV (2 p.) 

• Track Record (2 p.) 

 

Annexes – must be saved into the system as a PDF 

• Letter of Commitment 

• Copy of PhD. diploma 

• Other information 

 

Part B2 – must be saved into the system as a PDF 

• extended scientific part of the pro-posal (15 p.) - thorough description of the research objectives, 

methodology and resources, that further develops the information given in B1. Elaborate 

specifically on the project implementation and the risk management. 

 

Choosing the evaluation panel from 

• Life Sciences (9 panels) 

• Physical Sciences and Engineering (11 panels) 

• Social Sciences and Humanities (7 panels) 

(The field covered by the individual panels is characterized by descriptors.) 

 

Správný výběr hodnotícího panelu je důležitý pro přiřazení vhodných odborníků pro posouzení projektové 

žádosti. 

 

Důležité otázky, na které se hodnotitelé snaží odpovědět: 

• Je řešitel schopný navrhnout a realizovat průlomový výzkum? 

• Je řešitel schopný pracovat samostatně a prokázat kreativní myšlení? Lze to vyčíst z jeho CV? 

• Je řešitel ochotný obětovat projektu potřebný čas? Je dostatečně motivovaný? 

 


