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Angela Liberatore (ERCEA) v úvodu představila informace týkající se prvních zveřejněných výzev ERC na
rok 2021. Hlavní novinky v porovnání s H2020 jsou:
-

V roce 2021 budou vypsány jenom 3 výzvy namísto 5 (otevření výzev pro PoC a SyG je plánováno
až v pracovním programu 2022)

-

Zavedení interviews v rámci hodnotícího procesu AdG

-

Zavedení povinnosti data managment plánu (v rámci všech částí programu HE)

-

Přidání dvou vědeckých panelů – panel SH7 se zaměřením na mobilitu, životní prostředí a vesmír
a panel PE11 – materiálové inženýrství

-

V souladu s novými pravidly pro HE bude zaveden checklist se zaměřením na bezpečnost, který
se bude týkat přístupu k utajovaným informacím. EK má v plánu už brzy zveřejnit obecné zásady
k bezpečnosti.

-

Všechny asociované země z H2020 jsou způsobilé pro financování. Stejně tak je způsobilé UK.
Asociace bude musí být hotova před podpisem grantové smlouvy.

Jose Labastida (ERCEA) v krátkosti představil přípravu pracovního programu pro rok 2022, jehož přijetí
a zveřejnění se očekává v červnu 2021. Vzhledem k tomu, že pro rok 2021 nebudou otevřeny výzvy pro
SyG a PoC, v rámci WP 2022 budou jako první otevřeny výzvy pro tato schémata. Termín uzávěrky pro
přijímaní žádostí je stanoven na polovinu listopadu 2021. Pro PoC budou vypsány až 2 výzvy – první, jak
je vyvedeno výše, s termínem uzávěrky v listopadu a druhá s termínem otevření v polovině listopadu
a s termínem uzávěrky začátkem 2022. Otevření výzvy pro StG je plánováno na září 2021 s termínem
uzávěrky v lednu 2022, pro CoG se otevření výzvy očekává v říjnu 2021 s termínem uzávěrky 17. března
2022 a pro AdG otevření výzvy v lednu 2022 s termínem uzávěrky v květnu 2022. Pro výzvy 2023 by už
měl být respektován standartní harmonogram známý z H2020. Rozpočet pro WP 2022 je doposud
největším rozpočtem, jaký byl kdy ERC udělen, a jeho rozdělení odpovídá tradiční alokaci pro jednotlivá
schémata, přičemž priorita je kladena na mladé výzkumníky.
Hlavními novinkami ve WG 2022 jsou:
-

Revize PoC

-

Zavedení speciálních opatření v souvislosti s COVID-19

-

Snaha o propojení široké veřejnosti s výzkumníky – pokračování udělování cen až do výše
100 000 eur v oblastech: 1) styk s veřejností 2) vztahy s tiskem a mediální vztahy a 3) online
a sociální média

Q&A
Q: Jaká byla úspešnost návrhů v roce 2020?
A: StG – 12,4 %, CoG – 13,2 % (nárůst oproti 2019), AdG – 8 %. Nízká úspešnost v AdG byla způsobena
vysokým množstvím podaných návrhů (téměř o 40 % více než v předešlém roce).

Q: Jaká míra expertízy je očekávána od PI v rámci StG s ohledem na interdisciplinaritu?
A: Interdisciplinarita je doporučována, nejedná se ale o hodnotící kritérium.
Q: Která osobní data o PI mají hodnotitelé k dispozici?
A: S hodnotiteli se sdílejí jenom informace z části B1 a B2.
Q: Jakým způsobem budou v roce 2021 probíhat interviews?
A: Podoba interviews je ještě stále předmětem diskuse a bude to záviset na vývoji pandemické situace
v Evropě. První interviews jsou plánovány na říjen 2021. Informace ohledně podoby interview budou
uchazečům poskytnuty v dostatečném časovém předstihu.
Q: Budou výsledky StG 2021 známé ještě před uzávěrkou výzev StG 2022?
A: Ano, výsledky StG by měly být k dispozici v prosinci 2021, zatímco uzávěrka pro podávání žádostí pro
StG 2022 je v lednu 2022.
Q: Jakým způsobem a kdy se bude muset předkládat DMP? Jedná se o výstup v 6. měsíci řešení projektu?
A: Ano. DPM nemusí být předložen v čase podpisu grantové smlouvy.
Q: Co všechno musí být uvedeno v projektové žádosti? Jak dlouhá část má být věnovaná metodologii
a jak podrobně je potřeba popsat jednotlivé experimenty? Jsou hodnotitelé části B1 a B2 stejné, nebo
je potřeba uvést stejné informace v obou částech?
A: Obsah závisí na oblasti bádání a samotného výzkumu. Třeba však počítat s tím, že rozsah částí B2 je
omezen. V žádosti by mělo být jasně vysvětleno, jaké jsou hlavní cíle projektu, jak budou dosaženy
a jakým způsobem je daný výzkum průlomový. V prvním kroku hodnocení jsou žádosti posuzované členy
panelů (jenom část B1), hodnotitelé pak mají přístup k oběma částem projektu. Obě části projektového
návrhu by se proto měly spíš vzájemně doplňovat, ne překrývat.
Q: Je možná subdodávka na plány šíření a komunikace?
A: Ano, je potřeba si to ale předem určit v rozpočtu.
Q: Budou se GEPs aplikovat i na výzvy ERC? Co když má instituce již existující GEP, který ale nepokrývá
všech 5 cílů?
A: GEP bude od roku 2022 kritériem způsobilosti pro všechny projekty HE. Pro ERC nebude tohle pravidlo
v roce 2022 aplikované. V principu by se GEPs neměly na ERC vůbec vztahovat, jelikož je příjemcem PI,
ne instituce. O tom, zda bude GEP vyžadován pro výzvy pro rok 2023 a dále, bude rozhodnuto na základě
studie, která má zjistit dopad tohoto ustanovení na žadatele.
Q: Jakým způsobem přistupovat k interdisciplinárním projektům, které spadají do vícero panelů?
A: Jednotlivé panely jsou poměrně multidisciplinární. Pokud si však žadatel myslí, že jeho projekt spadá
do dvou panelů, může to uvést a následně bude projekt posuzován oběma panely. V případě, že žadatel
uvede, že projekt spadá do 3 panelů, předseda hlavního panelu prozkoumá, jestli je expertíza všech tří
panelů skutečně nutná.
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