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Kancelář CZELO se dne 11. března 2022 zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast Evropské
rady pro inovace. Davide Innocenti (ERCEA) představil schéma Implementing Arrengements, které má
za cíl podpořit zapojení špičkových vědců pocházejících z třetích zemí do výzkumných týmů v rámci
projektů Evropské výzkumné rady (ERC). Konkrétně se jedná o návštěvy výzkumníků z třetích zemí k
držitelům ERC grantů. Schéma bylo spuštěno v roce 2012 a do dnešního dne je zapojeno 16 grantových
agentur z 12 zemí. Od počátku fungování bylo uspořádáno přes 500 návštěv. Finanční náklady spojené
s návštěvou (cestovní náklady a plat výzkumníka) jsou pokryty ze strany partnerských grantových
organizací.
Schéma je k dispozici pro následující země:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USA – National Science Foundation (NSF)
Korejská republika – National Research Foundation (NRF)
Argentina – Ministry of Science, Technology and Productive Innovation (MINCYT)
Čína – National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Japonsko – Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan Science and Technology
Agency (JST), Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)
Jižní Afrika – National Research Foundation (NRF)
Mexiko – Mexican National Council of Science and Technology (CONACYT)
Brazílie – Brazilian National Council of the State funding agencies (CONFAP)
Kanada – Canadian Tri-Agency Institutional Programmes Secretariat (TIPS)
India – Scientific Engineering Research Board (SERB); Indian Social Sciences Research Council
(ISSRC)
Austrálie – National Health and Medical Research Council (NHMRC), Australian Research Council
(ARC)
Singapur – National Research Foundation Singapore (NRF)

Momentálně Evropská komise (GŘ RTD) pracuje na vyjednávaní partnerské dohody s Thajskem.
Největší zájem o schéma je z Jižní Koreji, Brazílie a USA. Destinací pro tyto výzkumníky jsou nejčastěji
Velká Británie, Německo a Španělsko – distribuce přijíždějících výzkumníků odráží počet ERC grantů v
dané zemi. Co se týče oblasti výzkumu, největší zájem je o fyzikální vědy a inženýrství.
ERCEA každoročně otevírá výzvy k vyjádření zájmu pro držitele ERC grantů o hostování jednoho nebo
více výzkumníků z třetí země. Nejbližší výzva k vyjádření zájmu bude otevřená v říjnu 2022. Seznam
zájemců je následně rozeslán národním grantovým agenturám, které pak otevřou výzvy pro své
výzkumníky. Potenciální zájemci pak napřímo kontaktují držitele grantů ERC, kteří mají rozhodovací
slovo. Následně je pak projekt posuzován národní agenturou. Kritéria způsobilosti a hodnotící kritéria
nejsou ze strany ERCEA nijakým způsobem definovány a zůstávají tak plně v kompetenci národních
agentur. Návštěva se musí uskutečnit během trvání ERC projektu.
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Q&A:
Q: Existuje nějaký monitoring, případně zpětná vazba, která by reflektovala, zdali se pak návštěvníci
ucházejí o granty ERC?
A: Neexistuje žádný systematický monitoring. Existuje však obecná zpětná vazba od držitelů grantů ERC,
kteří se do schématu zapojili.
Q: Jaká je délka návštěvy? Je zde nějaké omezení?
A: Ne, závisí to na vzájemné dohodě mezi držitelem ERC a výzkumníkem z třetí země, případně na
grantové agentuře, která výjezd zahraničního výzkumníka financuje.
Q: Mohou schéma využít i výzkumníci ze Švýcarska?
A: Ne, schéma je určeno jenom pro výzkumníky ze zemí mimo EU, které mají podepsanou partnerskou
dohodu s ERCEA.
Q: Musejí být zahraniční výzkumníci na stejném kariérním stupni jako držitelé grantů ERC, které mají
zájem navštívit?
A: Ne, v tomto ohledu nejsou žádná omezení. Výzkumník na začátku kariéry může navštívit držitele ERC
Advanced Grantu a naopak. Podmínky způsobilosti jsou upraveny v národních výzvách.
Q: Plánuje ERCEA i nějaké další iniciativy na podporu mezinárodní spolupráce?
A: Kromě rozšiřování stávajících schémat se momentálně nic nové nepřipravuje. Momentálně je jedinou
iniciativou v této oblasti vyjednávání asociačních dohod. Jedinou inciativou v téhle oblasti je
momentálně vyjednávaní asociačních dohod.

2

