
                                   

 
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s   

 

Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují pozvat na  
 

workshop pro žadatele o  
 

granty Evropské výzkumné rady (ERC)  
 

na téma 
 

JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?  
 

Workshop se bude konat v rámci vzdělávacího kurzu Jak na Horizont 2020? Cílem 

workshopu je zprostředkovat žadatelům o granty ERC informace a znalosti, které 

jsou zásadní pro přípravu konkurenceschopného návrhu projektu a poskytnout jim 

určitou formu zpětné vazby k jejich záměrům. Workshop bude probíhat interaktivní 

formou. Základem workshopu bude práce s existujícími projektovými návrhy. Kvůli 

účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator 

grant, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální 

výzvě pracovního programu ERC pro rok 2017.  
 

Workshop je rozdělen na dvě části. 1. den budou mít žadatelé možnost pracovat 

s podpořeným ERC projektem a vyzkouší si tak roli hodnotitelů (jde o ERC Starting 

grant na pomezí ekonomie, matematiky, sociologie a psychologie). 2. den budou 

probíhat krátké prezentace záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuse 

v plénu. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s hodnotiteli ERC 

projektů z různých vědních oblastí. 
 

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu (max. 

2000 znaků), CV (max. 2 strany) a dosažených výsledků („early achievements 

track-record“, max. 2 strany) nejpozději do 5. září 2016 na e-mail: 

dvorakovaz@tc.cz, vše v anglickém jazyce a podle pravidel zadávací dokumentace 

ERC1. Kvalita zaslaných materiálů bude rozhodující pro přijetí k účasti na 

workshopu. Z organizačních důvodů prosíme o registraci co nejdříve, i pokud 

ještě nemáte vypracované požadované podklady. Účast na workshopu Vám bude 

potvrzena do 9. září 2016. Veškeré poskytnuté informace a materiály budou 

považovány za důvěrné.  
 

Datum:   15. a 16. září 2016  

Místo konání:  Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 

Registrace:        http://geform.tc.cz/ercworkshop2016 
                                           
1 Průvodce pro žadatele (Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 
2017 Calls) bude zveřejněn 19. července 2016 na stránkách Účastnického portálu (v sekci 
„Funding Opportunities“ – „Calls“ – „H2020“ – „ERC“): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  



                                

Workshop se koná v rámci projektu CZERA 2 (LE15025), financovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Je nutné se zaregistrovat prostřednictvím online formuláře 
http://geform.tc.cz/ercworkshop2016. Bližší informace k programu: perutkova@tc.cz 

 

   

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM  
 
 

15. září 2016 
 
08.30 – 09.00       Registrace  
 
09.00 – 09.30            Úvod   

Zdeněk Strakoš, hodnotitel ERC projektů, MFF UK  
Petra Perutková, NCP pro granty ERC a akce Marie Curie, 
TC AV ČR 

 
09.30 – 13.00            Interaktivní část 1: práce s projektovým návrhem  

       (CV a track record) 
 
                 Interaktivní část 2: práce s projektovým návrhem  
          (extended synopsis) 

 
                                   Interaktivní část 3: práce s projektovým návrhem  
          (full scientific proposal) 
 
od 13.00                 Diskuse, networking a občerstvení … 
 
 

16. září 2016  

(program bude upřesněn) 
 
Pro aktivní zapojení do 2. dne workshopu je nutná příprava krátké pětiminutové 

prezentace svého záměru v anglickém jazyce (není nutné zasílat), v níž by žadatel 

měl stručně představit svou myšlenku a zodpovědět dvě základní otázky:  

1. Proč je to, co chci dělat, výzkum, který má potenciál významně 

posunout hranice poznání v daném oboru („frontier research“)?  

2. Proč právě já mám předpoklady k řešení daného problému (v 

celosvětovém měřítku)?  

 

Prezentace není nácvikem na ústní pohovor, probíhající ve 2. kole hodnocení v 

Bruselu. Jejím cílem je poskytnout žadatelům zpětnou vazbu k jejich záměrům, 

upozornit je na klíčové informace, které je potřeba v návrhu od počátku jasně 

deklarovat a zdůraznit, a zároveň poukázat na styl, jakým je potřeba prezentovat 

sebe sama a svou myšlenku.     

 


