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Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů 
 

Poskytovatel dotace:  Grantová agentura ČR 
Stav výzvy:                    otevřená 
Délka projektu:             3 – 6 měsíců 
Odkaz:                  https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-

mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu-podpora-erc-zadatelu/ 
 
 

„Podpora ERC žadatelů“ je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů 
(technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, 
zemědělské a biologicko-environmentální vědy). 

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. 

Navrhovatelem je fyzická osoba, která je uchazeči odpovědná za odbornou úroveň návrhu projektu, 
musí být s uchazečem v pracovním poměru nebo poměru obdobném (nikoliv však v pracovněprávním 
vztahu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo takový poměr musí 
vzniknout nejpozději ke dni zahájení řešení grantového projektu. Každý návrh projektu musí 
obsahovat osobu navrhovatele. Navrhovatel se po uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o 
poskytnutí podpory stává řešitelem grantového projektu. 

Uchazečem je právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního 
samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající 
se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním 
návrhu projektu. Příjemcem se stává uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí účelové podpory 
na řešení grantového projektu rozhodnuto a s nímž poskytovatel uzavře smlouvu o poskytnutí 
podpory nebo v jehož prospěch bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

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“. 
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Výzva k podání návrhů grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ je průběžná. Výzva je platná až 
do ukončení poskytování podpory ze strany poskytovatele. 

 
V případě dotazů kontaktujte:  
Ing. Kateřina Honajzrová 
Centrum projektové podpory 
katerina.honajzrova@vsb.cz 
Tel: 597 329 160 
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