
                                   

  

 
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s   

 

Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují pozvat  
 

  na národní informační den o  
 

grantech Evropské výzkumné rady (ERC)  
 

 
 

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí 

pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu 

konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu 

a způsobu hodnocení. Zároveň budou představeny příklady dobré praxe 

zahraničních institucí z hlediska strategií pro podporu žadatelů o ERC granty a pro 

rozvoj a podporu talentů. Jako přednášející vystoupí zástupci zahraničních institucí 

a ERC, NCP, členové hodnotících panelů, řešitelé ERC grantů. 

Akce je určena jak potenciálním žadatelům o ERC granty, tak zástupcům vedení 

jednotlivých institucí (univerzit, ústavů AV ČR, výzkumných infrastruktur atd.) a 

projektovým manažerům. Akce proběhne v češtině a angličtině, tlumočení nebude 

zajištěno.    

 

Na informační den bude s třítýdenním odstupem navazovat workshop pro žadatele o 

ERC granty v aktuálních výzvách 2016, zaměřený na psaní projektové žádosti, který 

bude probíhat ve dnech 15. a 16. října 2015. Bližší informace najdete na stránkách 

www.h2020.cz   

 

Datum: 23. září 2015 od 9:00 hodin  
 

Místo konání: Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206  
 

Registrace:  http://geform.tc.cz/infodenerc2015/ 
 
 

 
 
 



 

Informační den se koná v rámci projektu CZERA (LM2010010), financovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Na akci je nutné se zaregistrovat prostřednictvím online 
formuláře http://geform.tc.cz/infodenerc2015/ Registrace bude otevřena pouze do naplnění 
kapacity sálu. Bližší informace k programu: perutkova@tc.cz    

 

 
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM  
 
8.30 - 9.00                 Registrace  
 
9.00 – 9.05         Zahájení 
 
9.05 – 9.35                ERC –8 let podpory špičkového výzkumu, který  
                                   směřuje za hranice poznání a Česká republika  
                                   T. Jungwirth, člen Vědecké rady ERC (tbc) 
 
9.35 –10.15        Institucionální strategie pro podporu talentů     
                                  Fiona C. Killard, Research Strategy and Projects Officer,  
                                  Trinity College Dublin    
                                   
10.15 –10.45        ERC granty: pravidla, struktura návrhu projektu a  
                                   podpora žadatelů    
                                   Petra Perutková, NCP pro granty ERC a akce Marie Curie,  
                                  TC AV ČR 
 
10.45 –11.00             Přestávka na kávu 
 
11.00 –11.30             Proces hodnocení – pohled předsedy panelu (PE6) 
                                   Zdeněk Strakoš, Univerzita Karlova 
  
11.30 –12.10             Zkušenosti hodnotitelů ERC projektů – čemu se  
                                   vyvarovat při psaní projektových žádostí a jak se  
                                   připravit na pohovor v Bruselu 
                                  Peter Šebo (LS6), Mikrobiologický ústav  

      SH1-6 (tba) 
                                                                       
12.10 –12.30             Diskuse  
 
12.30 –13.10        Přestávka na oběd 
 
13.10 –14.10             ERC projekty v České republice a v zahraničí 

      tba 
                                   
14.10 – 15.00        Občerstvení a diskuse  


