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Akce a tipy 
 
JAK PODPOŘIT ÚČAST V SOUTĚŽI O ERC GRANTY? 
ERC má (kromě podpory individuální excelence) významný a 
původně neočekávaný dopad na univerzity a výzkumné organizace 
- začíná v Evropě fungovat jako měřítko kvality jednotlivých 
institucí i kvality výzkumu v jednotlivých zemích. Počet ERC grantů 
se stává signálem prestiže a atraktivity dané instituce, prostředí. 
Zároveň je však patrné, že se tyto granty koncentrují do určitých 
zemí, oblastí, institucí. 50 % všech ERC grantů je řešeno na 50 
institucích. Země EU-12 vč. České republiky mají na ERC grantech 
podíl pouhých 1,9 %! Česká republika má výrazně méně ERC 
grantů, než odpovídá počtu našich obyvatel, HDP, investicím do 
VaVaI i podílu na 10 % ve světě nejcitovanějších publikací (detailní 
statistiku naleznete zde) 
Co můžeme udělat pro to, aby se účast a především úspěšnost ČR 
v tomto programu zvýšila? Technologické centrum AV ČR připravilo 
dokument, který se této otázce věnuje a zahrnuje kromě 
statistických údajů a vybraných příkladů dobrých praxí z jiných 
zemí také některá dílčí doporučení (ke stažení zde) 
 
KONFERENCE UNIVERZITA PARDUBICE a HORIZON 2020 
Ve dnech 5.a 6.listopadu 2012 se uskuteční výjezdní konference, 
kde bude nejvyšší vedení Univerzity Pardubice debatovat o přípravě 
na zapojení do následného rámcového programu EK a o dalších 
zdrojích financování výzkumu a inovací v EU  v období 2014-2020. 
 
 
Dokumenty a informace 
 
Auditoři Evropské komise radili, jak předcházet chybám ve 
výkazech projektů 7.RP 
Na Mendelově univerzitě v Brně se konal seminář na téma Jak se 
vyhnout finančním chybám v projektech 7. RP. Na semináři 
vystoupili auditoři Evropské komise (EK), kteří v rámci svých 
prezentací představili nejčastější finanční chyby, kterých se 
účastníci projektů dopouštějí ve finančních výkazech. 
Akci zorganizovalo začátkem října TC ve spolupráci s Mendelovou 
univerzitou a slovenskou organizací SOVVA. Zájem o téma 
financování projektů 7. RP dokládá vysoký počet účastníků z České 
republiky a Slovenska, kteří akci navštívili. Seminář byl interaktivní 
a nabídl účastníkům unikátní příležitost diskutovat problematiku 
finančního řízení projektů přímo s auditory.  

          
           
          

Aktuální výzvy 
 
Stále jsou ještě otevřeny  
některé výzvy 7. RP 
 
Přehled všech aktuálních 
výzev naleznete na Portálu 
Evropské komise 
(Participant Portal) zde. 
 
Otevřené jsou zejména 
výzvy ve specifickém 
programu Lidé a 
Spolupráce. 
 
 
 
 

 

http://www.fp7.cz/dokums_raw/120912-erc-distribution-simple_1354028249.pdf
http://www.fp7.cz/dokums_raw/erc-a-cr26112012-web_1354028249.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=gvRKP78hJJsx4nsG5lCLC47WVhvqmK00Jz87nNP7jQpLJn6jp2Nv!-595117945
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