Společná deklarace Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky
k vytvoření Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC
Univerzita Karlova (dále UK) a Akademie věd České republiky (dále AV ČR) jsou si vědomy
dlouhodobě nízké účasti a úspěšnosti českých vědců v soutěžích o granty Evropské výzkumné
rady (dále ERC). Důsledkem je ohrožení postavení českých vědeckých institucí
v mezinárodním měřítku a negativní dopad na celé domácí výzkumné prostředí. Velmi
negativní je také dopad finanční. Díky grantům ERC dosud získaly české instituce finanční
zdroje ve výši více než 61 mil. euro, mohly však získat řádově více.
Obě instituce přijímají při vědomí zodpovědnosti za stav prostředí pro vědeckou práci
v České republice a za její dobré jméno v zahraničí následující deklaraci vyjadřující
společnou vůli k profesionalizaci podmínek pro systém podpory žadatelů o granty ERC.
UK a AV ČR ustaví společně čtyřčlennou Expertní skupinu na podporu účasti ve výzvách
ERC (koordinátor + 3 členové ze základních vědních oblastí dle členění ERC). Expertní
skupina bude spolu se zkušenými hodnotiteli projektů ERC a s žadateli v minulých výzvách
zajišťovat vědeckou stránku jednotlivých akcí pořádaných Technologickým centrem AV ČR
(dále TC AV ČR) pro žadatele. Zároveň bude reprezentovat ve spolupráci s Národním
kontaktním pracovníkem pro granty ERC příslušné aktivity vůči ERC (například zprostředkuje
zapojení do nově přijatého ERC Mentoring Programu). Její členové musí mít zkušenosti
s hodnocením nebo řešením projektů ERC a s dosavadní pomocí žadatelům na národní úrovni
a musí být uznáváni ve vědecké obci.
Činnost Expertní skupiny bude v nejbližším období dle možností administrativně zajištěna a
financována proporcionálně společně oběma institucemi.
Tento systém podpory bude nadále doplňován podporou na jednotlivých institucích, které
převezmou zodpovědnost za informovanost a základní přípravu žadatelů. Podněty
k vytvoření funkční institucionální podpory jsou formulovány v textu Účast ČR v soutěžích o
granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty
ERC na institucionální a národní úrovni autorů Z. Čapková, P. Fedorová a Z. Strakoš z 13.
května 2020,
https://www.tc.cz/files/documents/ERC-granty/Strategicka-doporuceni-pro-podporu-zadateluo-granty-ERC_1.pdf.
Ustavením Expertní skupiny a jejím odpovídajícím profesionálním zajištěním bude možné
zachovat stávající systém podpory žadatelů o granty ERC, který není bez systémové podpory
institucí dále udržitelný, a potřebné aktivity dále rozšířit ve prospěch prostředí pro vědeckou
práci v České republice.
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