GRANTOVÁ VÝZVA

ZÍSKEJTE PENÍZE NA SVŮJ VÝZKUM
EVROPSKÁ VÝZKUMNÁ RADA PODPOŘÍ ŠPIČKOVÉ VÝZKUMNÉ TÝMY
Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) financuje špičkový badatelský výzkum
napříč všemi obory. Podporuje individuální řešitele a jejich výzkumné týmy v libovolném zaměření
vědeckého bádání. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence návrhu projektu i
samotného řešitele. Výzkumní pracovníci by měli přijít se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není
pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů a která může výrazně ovlivnit příslušný obor,
posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.
Předpokladem úspěchu jsou dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni
kariéry a zároveň excelentní originální myšlenka.

VÝZVA
ERC Starting Grants
ERC Consolidator Grants

UCHAZEČ
Výzkumní pracovníci, kteří
získali Ph.D.

Můžete se ucházet o následující formy podpory:

TERMÍNY

ERC Starting Grants

ERC Starting Grants:
do 3. 2. 2015

Podporují nezávislou kariéru vynikajících mladých vědců při vytváření vlastních nezávislých
výzkumných týmů nebo programů.
Žadateli mohou být výzkumní pracovníci, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před 1. lednem 2015.
Výše finanční podpory činí až 1,5 mil. € na dobu 5 let.
Termín pro podání přihlášek: 3. 2. 2015

ERC Consolidator Grants
Podporují nezávislou kariéru vynikajících mladých vědců při konsolidaci vlastních nezávislých
výzkumných týmů nebo programů.

ERC Consolidator Grants:
do 12. 3. 2015

VÝŠE DOTACE
ERC Starting Grants:
až 1,5 mil. EUR
ERC Consolidator Grants:
až 2 mil EUR

Žadateli mohou být výzkumní pracovníci, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let
před 1. lednem 2015.

KONTAKT
Ing. Jitka Hamrová

Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu 5 let.
Termín pro podání přihlášek: 12. 3. 2015

Inovacentrum ČVUT
Tel.: +420 777 456 917
E-mail:
hamrova@inovacentrum.cvut.cz

Inovacentrum ČVUT Vám pomůže:






Identifikovat vhodnou výzvu, napsat žádost, provést korektury žádosti.
Vylepšit dokumenty potřebné k podání žádosti.
Zajistit formální náležitosti.
Informovat se o pravidlech výzvy a o průběhu hodnocení žádostí.
Připravit se na pohovor.

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat.

Inovacentrum ČVUT v Praze, Bílá 6, Praha 6 – Dejvice, www.inovacentrum.cvut.cz, +420 222 368 651, info@inovacentrum.cvut.cz

