
Dobrý den, 
 
dovoluji si Vás informovat, že v minulém týdnu GA ČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů 
grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC 
grantů  v základním výzkumu "Podpora ERC žadatelů" pro rok 2016. 
 

Výzva je určena řešitelům juniorských grantových projektů GA ČR z vědních oborů 

vymezených Statutem GA ČR (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické 

vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy). 

Prostřednictvím těchto grantových projektů budou financovány návštěvy úspěšných řešitelů 

juniorských projektů a zároveň budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících 

řešitelů ERC grantů (tzv. mentorů). Seznam mentorů, kteří se do schématu zapojí, 

v současnosti European Research Council Executive Agency (ERCEA) zpracovává. Jakmile 

jej ERCEA poskytne, GA ČR o něm bude bez prodlení informovat. 

Zahraniční studijní stáž má špičkovým českým vědcům umožnit získat rozhled 

v konkurenčním prostředí mezinárodního výzkumu. Díky tomu pak budou jako žadatelé 

o prestižní ERC grant úspěšnější. Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ za dobu trvání 

grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun. 

Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu 

(„Podpora ERC žadatelů“): 

1. Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, 

na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu 

(dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem (budoucím řešitelem). Součástí návrhu 

projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas 

zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení 

projektu „Podpora ERC žadatelů“. Předpokládaná délka řešení projektu 

na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců. 

2. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel 

alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů 

„Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů 

„Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti 

o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo 

vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele 

po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu 

projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě 

vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, 

nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty 

se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené.  

3. Kritéria hodnocení zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; 

odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření 

návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu 



návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče 

s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.  Zájemci o tyto granty musejí předložit 

projekt, který má ambici výrazně ovlivnit daný obor, posunout stávající hranice 

znalostí a otevřít nové výzkumné perspektivy. 

4. Hodnocení návrhů projektů provádí tříčlenná komise, která se sestává z Mentora 

a dalších dvou hodnotitelů se zkušenostmi s řešením ERC projektů, z nichž alespoň 

jeden je zahraniční. Rozhodujícím orgánem je předsednictvo GA ČR. 

5. Nepřipouští se duplicita financování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady EU. 

6. Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, jako 

např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob 

hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této výzvy, jsou podrobněji 

popsány v Pravidlech. Pravidla tvoří nedílnou součást této výzvy. Pravidla jsou 

zveřejněna zde. 

7. Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně. 

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách 

GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/. 

9. Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, 

jejíž identifikátor je „a8uadk4“. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici. Informujte mě prosím do konce září 

tohoto roku, zdali máte o zapojení do této výzvy zájem. 

 

Děkuji a přeji příjemný nastupující týden 
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