
Европски 
истраживачки савет 

 
радни програм 2014/2015. 



 ERC даје подршку основном истраживању на 
границама науке и знања (“frontier research“) 

 

 Основна активност ERC-а је финансирање 
активности врхунских истраживача и њихових 
тимова  

 

 Једини критеријум по којима се додељују ERC 
грантови је научна изврсност 

 

 Апликације за ERC грантове могу се предати у 
оквиру свих области истраживања 

 



Који су водећи принципи ERC грантова? 
 
 1 водећи истраживач (Principal Investigator); 
   1 институција домаћин (Host Institution);  
   1 пројекат;  
   1 критеријум селекције: научна изврсност (scientific excellence) 
 
 Нема конзорцијума, нема умрежавања 

 
 Самостални истраживачи из целог света, старости и степена 

развоја каријере 
 
 Институције домаћини су у обавези да омогуће истраживачима 

да обављају истраживања и управљају својим финансијама  
 
 Нема прописаних тема и приоритета –”bottom up approach” 
 
 Истраживање мора бити спроведено у некој од земаља чланица 

ЕУ или земаља придружених програму (Associated Countries) 
 



Институција домаћин 
 

 Мора бити основана на територији ЕУ или земље  
придружене програму; јавна или приватна  

   *Може бити и међународна европска интересна организација (нпр.CERN,  EMBL) 

      или Заједнички истраживачки центар Европске комисије (JRC) 

     ** Дозвољено је да се неке истраживачке активности изврше изван територија     

      горе наведених земаља под условом да су неопходне за остваривање циљева  

      активности/пројекта 

 

 У обавези је да запосли/ангажује водећег истраживача у 
току трајања целог пројекта (најкраће) 

 

 Треба да буде једино правно лице које учествује на 
пројекту (Applicant Legal Entity) 

   *Дозвољено је и да се укључе додатни чланови тима  који могу имати друге 

      институције домаћине, под условом да они у значајној мери доприносе  

      циљевима пројекта 

 

 

 



Врсте ERC грантова за 2014/2015.  

 

 

 

 
Грант за 
напредну 

фазу 

Грант за 
почетну 

фазу 

Грант за 
фазу 

консолида-
ције 

Грант за 
доказ 

концепта 



  

Коме је 

намењен 

Висина 

гранта 

Време посвећено 

пројектним 

активностима 

Грант за 

почетну фазу 

Водећи 

истраживачи у 

почетној фази 

каријере 

највише  

1.500.000 

евра  

за период од 

највише  

5 година 

  

*Могућност 

додатних 

 500.000 евра 

(трошкови 

доласка страних 

истраживача у 

Европу, куповина 

главне опреме...) 

најмање 50% свог 

укупног радног времена 

раду на пројекту  

  

и 50% свог укупног 

радног времена у земљи 

чланици ЕУ или земљи 

придруженој програму 



  

Коме је 

намењен 
Висина гранта 

Време посвећено 

пројектним 

активностима 

Грант за фазу 

консолидације 

Водећи 

истраживачи у 

фази 

консолидације 

каријере 

највише  

2.000.000 евра 

 за период од 

највише  

5 година 

  

*Могућност додатних  

750.000 евра  

(трошкови доласка 

страних истраживача у 

Европу, куповина главне 

опреме...) 

најмање 50% свог 

укупног радног 

времена  

  

и 50% свог укупног 

радног времена у 

земљи чланици ЕУ 

или земљи 

придруженој 

програму 



  

Коме је намењен Висина гранта 

Време посвећено 

пројектним 

активностима 

Грант за 

напредну 

фазу 

Водећи 

истраживачи са 

богатом 

биографијом 

научних достигнућа 

највише  

2.500.000 евра  

за период од 

највише  

5 година 

  

*Могућност додатних  

1.000.000 евра 

(трошкови доласка 

страних истраживача у 

Европу, куповина главне 

опреме...) 

најмање 30% свог 

укупног радног 

времена  

  

и 50% свог укупног 

радног времена у 

земљи чланици ЕУ 

или придруженој 

земљи 



  

Почетни грант 
Консолидовани 

грант 
Напредни грант 

Посебни 

критеријуми 

за апликанте 

Неопходно је да је 

водећи истраживач 

стекао звање 

доктора наука (или 

еквивалентно 

звање) 

  

2 – 7 година 

(≥ 2 и ≤ 7) 

  

пре 

  

датума објаве 

позива за почетни 

грант за који 

аплицира 
  

 

Неопходно је да је 

водећи истраживач 

стекао звање 

доктора наука (или 

еквивалентно 

звање) 

  

7 – 12 година 

(>7 и ≤ 12) 

  

пре 

  

датума објаве 

позива за 

консолидовани 

грант за који 

аплицира 
  

нема 



  

Коме је намењен Висина гранта 
Критеријуми 

евалуације 

Грант за 

доказ 

концепта 

водећи 

истраживачи који 

већ имају неки ERC 

пројекат (“frontier 

research”) који је у 

току или који се 

завршио највише 12 

месеци пре датума 

објаве позива за 

ову врсту пројеката 

највише  

150.000 евра  

за период од 

највише  

18 месеци 

  
 

• изврсност 

(иновативни 

потенцијал) 

 

• утицај 

(друштвени, 

економски...) 

 

• квалитет и 

ефикасност 

спровођења 

пројекта 



Грант за почетну 

фазу 

Грант за фазу 

консолидације 

Грант за 

напредну фазу 

Грант за доказ 

концепта 

 

Позив ERC-2014-StG ERC-2014-CoG ERC-2014-AdG ERC-2014-PoC 

Објава позива 
11. децембар 

 2013. 
11. децембар  

2013. 
17. јун 
2014. 

11. децембар  
2013. 

Рок за 

аплицирање 

25. март 
2014. 

20. мај 
2014. 

21. октобар  
2014. 

1. април 
2014. 

 

1. октобар  
2014. 

Буџет (мил. 

евра) 
485 713 450 15 

Оквиран број 

грантова 
370 400 200 100 

Планирани 

датуми 

обавештења 

апликаната 

21. јул 
2014. 

 

21. новембар  
2014. 

31. октобар  
2014. 

 

15. јануар  
2015. 

10. март 
2015. 

 

28. април 
2015. 

31. јул 
2014. 

 

13. јануар  
2015. 



Грант за почетну 

фазу 

Грант за фазу 

консолидације 

Грант за 

напредну фазу 

Грант за доказ 

концепта 

 

Позив ERC-2015-StG ERC-2015-CoG ERC-2015-AdG ERC-2015-PoC 

Рок за 

аплицирање 

3. фебруар 
 2015. 

12. март  
2015. 

2. јун 
2015. 

23. април 
2015. 

 

1. октобар  
2015. 

Рок за 

аплицирање 

25. март 
2014. 

20. мај 
2014. 

21. октобар  
2014. 

1. април 
2014. 

 

1. октобар  
2014. 

 

Буџет (мил. 

евра) 

 

411 603 640 15 

Оквиран број 

грантова 
315 340 285 100 



Више информација о радном програму Европског 
истраживачког савета можете наћи на линку:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp
/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf 

 

Линк за отворене позиве из свих тематских области у 
Хоризонту 2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/index.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


Хвала на пажњи! 


