Výzva k podávání návrhů grantových projektů
Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů
„Podpora ERC žadatelů“
Zveřejněno: 22. 3. 2017
Grantová agentura České republiky
vyhlašuje
v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových
projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC
grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).
Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady
(ERC), viz https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf
Podmínky mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC
žadatelů“):
1.
Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC
grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC).
Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení
výzvy do roku 2022.
2.
Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.
Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6
kalendářních měsíců.
3.
Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky
stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech
grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC
žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“), viz bod 7 této výzvy. Uchazeč je
odpovědný za to, že navrhovatel splňuje podmínky uvedené v Pravidlech. Navrhovatel uchazeči
odpovídá za řešení projektu. 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. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.
4.
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. 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“.

5.
Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria 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.
6.
Hodnocení návrhů projektů provádějí tříčlenné odborné komise. Komise 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.
7.
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 https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/:
8.

Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně.

9.
Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na
adrese: https://panel.gacr.cz/.
10.
Návrh projektu se podává v elektronické podobě do datové schránky poskytovatele, jejíž
identifikátor je „a8uadk4“.
11.
Rozhodnutí o udělení podpory GA ČR zveřejní na internetových stránkách
(http://www.gacr.cz) bezprostředně po ukončení hodnocení návrhu projektu „Podpora ERC
žadatelů“.

Dotazy lze zasílat GAČR písemně na Helpdesk:
https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=rozcestnik&lang=cs&hd_authentication=0&hd_su
bmit
nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , popřípadě konzultovat telefonicky
na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).

