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Cílem grantů ERC je poskytnout dlouhodobou podporu nejtalentovanějším výzkumníkům ve všech 
vědních oborech. Tyto granty jsou vysoce kompetitivní a jsou určeny na podporu špičkového výzkumu 
překračujícího hranice současného poznání („Frontier Research“). Volba výzkumného tématu není u 
grantů ERC ničím omezena a rozhoduje o něm pouze řešitel. 

 
Vědci žádající na Masarykově univerzitě o granty ERC mohou při přípravě projektového návrhu využít 
propracovaný systém individuální podpory („ERC Support Scheme“), který zaštiťuje Grantové oddělení 
Odboru výzkumu RMU (OV RMU). Aby vědci mohli využít nabízenou podporu v maximální míře, 
doporučujeme o záměru podat návrh projektu informovat projektovou podporu na HS/OV RMU co 
nejdříve (minimálně čtyři měsíce před termínem uzávěrky).  

 

Kontaktní osoby pro program ERC: 

 

Mgr. Ladislav Čoček 

Tel.: +420 549 49 7079 

Email: cocek@rect.muni.cz 
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1. Schéma podpory ERC grantů na MU (ERC Support Scheme)  

Podobně jako u ostatních typů projektů v programu Horizon Europe poskytuje Grantové oddělné 
Odboru výzkumu RMU ke grantům ERC průběžný informační servis (pořádání seminářů, informování o 
aktuálních výzvách/akcích prostřednictvím Newsletteru apod.)  

Vážným zájemcům o podání grantových žádostí nabízíme nad rámec těchto aktivit řadu dalších služeb, 
jejichž cílem je zvýšit kvalitu podávaných návrhů a počet úspěšných projektů.  

1.1 Ve fázi přípravy projektu (Step 1) 

Ve fázi přípravy návrhu projektu jsou žadatelům o granty ERC poskytovány tyto formy podpory: 

 Specializované workshopy k přípravě návrhů vedené zahraničními experty 

 Individuální konzultace návrhů projektů a CV řešitele vč. možnosti zprostředkování podrobného 

proof-readingu zahraničním konzultantem (např. Gavin Thomson, Lotte Jaspers); jazykové 

korektury (externí firma) 

 Individuální konzultace na OV RMU – konzultování podmínek programu, individuální konzultace 

návrhů projektů, kontrola formálních náležitostí, pomoc s vyplněním on-line formulářů a podáním 

návrhu  

1.2 Ve fázi přípravy na interview (Step 2) 

V případě, že žadatel o grant Starting či Consolidator v první hodnotící fázi získá známku „A“ a postoupí 
tak do druhého kola hodnocení, nabízíme v rámci ERC Support Scheme zorganizování interview 
nanečisto („mock interview“), případně další spolupráci se zahraničním konzultantem (další konzultace, 
poskytnutí podkladů, možnost účasti na školení apod.) 

Pro zapojení do těchto podpůrných aktivit je nutné:   

Dodat na OV RMU doporučující dopis od vedoucího pracoviště/ústavu, který potvrdí, že výzkumník 
je vhodným kandidátem pro schéma ERC. Toto doporučení je podmínkou pro poskytnutí plné podpory 
v rámci ERC Support scheme. Pro doporučující dopis není vytvořena závazná šablona. 

O poskytnutí podpory a její intenzitě rozhoduje prorektor pro výzkum a doktorské studium.  

2. Podání projektu ERC 

Návrhy ERC projektu se podávají elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders Portalu. Povinnou 
přílohou návrhu je dopis „Commitment of the host institution“, který podepisuje rektor MU.   

Návrh projektu musí být evidován v ISEP. Pro podpis „Commitment of the host institution“ je nutné dodat 
schválenou průvodku k návrhu projektu vygenerovanou z ISEP. 

Plánování investičních nákladů v projektech ERC 

V projektech ERC lze pořizovat investiční náklady, přičemž způsobilé jsou účetní odpisy vybavení 
nikoliv pořizovací cena vybavení.  

Ve výjimečných případech, kdy není možné pořídit vybavení z finančních prostředků HS a je 
požadováno předfinancování z centralizovaných prostředků MU, je nutné min. 3 týdny před uzávěrkou 
podání návrhu předložit na OV RMU „Žádost o předfinancování z centralizovaných prostředků 
MU“ (dostupná zde). Žádost je posouzena prorektorem pro výzkum a doktorské studium a postoupena 
ke schvalovacímu procesu na RMU.   

3. Užitečné odkazy 

 Funding & Tenders Portal 

 ERC webpage: http://erc.europa.eu/ 

 ERC Work Programme 2020 

 Proof of Concept ERC-2020-PoC 

 Information for applicants 

 Timeframe Proof of Concept 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/44250404/H2020/44421797/45965261/47863160/Zadost_o_predfinancovani_z_CPMU.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf
https://erc.europa.eu/node/1346
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-poc;freeTextSearchKeyword=ERC-2020-PoC;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide20-erc-poc_en.pdf
https://erc.europa.eu/timeframe-proof-concept-2020-evaluation-erc-2020-poc


 

 

 Advanced Grants ERC-2020-AdG 

 Information for applicants 

 Timeframe Advanced Grant 2020 

https://erc.europa.eu/node/1345
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-adg
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide20-erc-adg_en.pdf
https://erc.europa.eu/timeframe-advanced-grant-2020-evaluation-erc-2020-adg

