Dotazy a odpovědi
 Podmínky pro přijetí do veřejné soutěže
1) Máme českého žadatele do výzvy ERC Consolidator, který žádal minulý rok
na University of Lisabon, byl v druhém kole hodnocen “A”, ale nebyl
finančně podpořen. Může tento žadatel podat projekt do ERC CZ pod
žadatelem ČVUT? Platí u ERC CZ stejná pravidla jako u H2020-ERC
programu? Může příjemce grantu po získání projektu změnit přijímací
organizaci?
Ano. Naopak je nutné, aby projekt byl realizován na území ČR.
2) Je možné podat žádost do ERC CZ u projektů ERC Consolidator, které jsou
ještě v hodnocení? Druhé kolo ERC Consolidator (Brusels hearings)
proběhne až v září, tzn. po deadline ERC CZ.
V rámci této soutěže lze žádat jen pro projekty, které již prošly konečným
hodnocením v rámci ERC.
3) Bude možné do následující výzvy podat i ty projekty, které jsou nyní ve 2.
hodnotícím kole? Je totiž možné, že se díky právě probíhajícímu hodnocení
nestihneme letošního kola zúčastnit (projekty ERC-19-STG).
Ano, projekty, které získají hodnocení mezinárodního panelu ERC až po
ukončení soutěžní lhůty ERC CZ se mohou přihlásit do následující veřejné
soutěže.
4) Je projekt přenositelný na jinou unverzitu/výzkumnou instituci v rámci ČR v
případě změny pracoviště řešitele?
Řešitel může podat návrh projektu s jiným subjektem, než který byl uveden v
návrhu projektu ERC. Po ukončení veřejné soutěže nelze příjemce dotace
měnit.
 Rozpočet
5) Chápeme správně, že v případě ERC projektového návrhu hodnoceného ve
druhém kole ERC hodnocení v kategorii „A“ je možné plánovat do ERC CZ
celý rozpočet původního ERC projektového návrhu?

Ano.
6) V případě ERC projektového návrhu hodnoceného ve druhém kole ERC
hodnocení v kategorii „B“, je třeba do ERC CZ plánovat právě 2/5 rozpočtu
původního ERC projektového návrhu? Nebo je možné plánovat do ERC CZ
například o něco větší rozpočet, než by odpovídalo přesně 2/5? (Je obvyklé,
že na začátku pětiletého projektu je třeba pořizovat více vybavení a někdy i
spotřebního materiálu než například v roce posledním.) (Poznámka: V ERC
projektovém návrhu není rozpočet rozdělen na jednotlivé roky.)
Není nutné striktně dodržet 2/5 rozpočtu. Je třeba, aby rozpočet odpovídal
vytčeným cílům dvouletého projektu a byl řádně zdůvodněn. Způsobilé
náklady musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v čase a místě
obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti O způsobilosti nákladů rozhodne v rámci hodnocení
poskytovatel.
7) Je možné v případě ERC projektového návrhu hodnoceného ve druhém kole
ERC hodnocení v kategorii „B“ plánovat do ERC CZ celé náklady na „Request
for additional funding for (b) the purchase of major equipment“? (V logice
ERC grantu se jedná o vybavení nezbytné k nastartování projektu.)
Náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku lze plánovat
v rozsahu a na období, kdy je využíván pro projekt; pokud není hmotný a
nehmotný majetek využíván pro projekt po celou dobu jeho životnosti, jsou
za způsobilé náklady považovány pouze výdaje na odpisy odpovídající délce
trvání projektu a rozsahu jeho použití pro projekt vypočtené pomocí
zavedených účetních postupů. viz zadávací dokumentace.
8) Rozpočet pro ERC CZ má být plánován v české měně, zatímco rozpočet v
ERC projektovém návrhu je v eurech. Je někde dáno, jaký má být pro
přepočet rozpočtu použit směnný kurz?
Směnný kurz není stanoven. Doporučujeme použít kurz aktuální v době
sestavování rozpočtu. Použitý kurz v návrhu projektu uveďte.
9) Předkládá se podrobný rozpočet na rok 2020 či nikoliv, pokud je realizace
projektu plánována k realizaci od 1. 1. 2020?
Podrobný rozpočet se předkládá pro první rok řešení, tj. v tomto případě rok
2020.

10) Jaké změny v rozpočtu (přesuny) lze v průběhu realizace projektu provádět?
V projektu jde o hraniční výzkum, který je mnohem méně předvídatelný než
např. standardní projekty GAČR.
Změny rozpočtu v průběhu řešení jsou v zásadě možné, pokud jsou řádně
odůvodněné a v souladu s cíli projektu. Podrobné podmínky bude obsahovat
smlouva o poskytnutí podpory.
11) Co se stane v případě, že část prostředků nebudu schopen vyplatit,
například pokud se nepodaří plně zajistit plánované personální obsazení?
Je několik možností jak řešit tuto situaci –prostředky lze vrátit, případně
převést prostředky prostřednictvím FÚUP do výše 5 % objemu těchto
prostředků do dalšího roku (vvi, vš), v odůvodněných případech převést do
jiné položky.
12) Očekává se, že náklady na projekt ERC CZ budou stejné jako byly náklady
plánované pro ERC projekt?
V zásadě by měly náklady odpovídat původnímu návrhu projektu. Částka se
může od původní lišit podle toho, jaký směnný kurz bude použit. Je rovněž
možno se odchýlit směrem dolů nebo nahoru v případě, kdy bude tento
požadavek v návrhu řádně zdůvodněn (zejména v oblasti kapitálových
nákladů se může stát, že původně plánovaná investice již byla zakoupena,
nebo naopak je potřeba koupit modernější – dražší).
 Řešitelský tým
13) Je možné provádět změny úvazku hlavního řešitele v rámci ERC-CZ oproti
původnímu ERC projektu, resp. je možné snížit úvazek z 90 % na 80 %?
Podmínky programu ERC CZ stanoví, že řešitel musí mít minimálně 50%
úvazek. Je proto možné snížení úvazku až do této hranice.
14) Do jaké míry přesně jmenovitě je potřeba specifikovat tým?
Pravděpodobně celý tým nebude sestaven do začátku projektu, například
postdoka jednoho z doktorandů budu pravděpodobně shánět ještě v na
začátku řešení projektu.
Uveďte jmenovitě jen ty členy týmu, kteří jsou známi. Lze uvést, že v plánu
jsou ještě další osoby (např. 2 doktorandi, odborník ze zahraničí apod.).

15) Do jaké míry je možné upravovat personální složení týmu a jeho odměn v
průběhu projektu a co to obnáší (je třeba něco jako změnové řízení)?
K těmto změnám není potřeba předchozího souhlasu poskytovatele. Změny
v personálním složení musí být uvedeny v průběžných zprávách, včetně jejich
odůvodnění. Nelze změnit osobu řešitele - nositele projektu.
 Formuláře
16) K formuláři „LL_form_Z_zamereni_19.doc“: Je v částech „IV. Využití
výsledků“ a „V. Způsob úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům“
požadovaný nějaký minimální rozsah? (Poznámka: Samotný ERC projektový
návrh tento typ informací neobsahuje.)
Ne, minimální rozsah textu není stanoven. Předpokládá se stručný popis
toho, čemu by měly výsledky sloužit.
17) LL_form_Z-KV_19: Pokud projekt spadá např. pouze do kategorie
základního výzkumu, celý tento formulář vůbec nevyplňujeme? Ani záložku
„základní výzkum“
Ano, tento formulář se vyplňuje jen v případě, že výzkum spadá do dvou a
více kategorií. Pokud je projekt řešen jen v oblasti základního výzkumu,
tabulka se nevyplňuje.

 Indikátory projektu
18) Jak nastavujeme cíle a indikátory projektu v případě, kdy můžeme žádat
pouze o dvouleté financování? Máme se držet původního návrhu projektu,
nebo je přizpůsobit dvouletému horizontu financování?
U projektů hodnocených v kategorii B, které budou financovány maximálně
2 roky, je potřeba nastavit cíle tak, aby jich mohlo být dosaženo v tomto
dvouletém období, tzn. určit reálně, co z původního projektu lze uskutečnit v
rámci ERC CZ. Tomu je samozřejmě potřeba přizpůsobit i požadované
náklady.
19) Stačí ve formuláři „LL_form_Z_zamereni_19.doc“, v části „II. Indikátory
projektu“ pouze vyplnit do tabulky příslušné počty plánovaných hodnot

indikátorů c1-c6, případně d? (Poznámka: V samotném ERC projektovém
návrhu žádné „indikátory projektu“ plánovány nejsou.)
Ano, do tabulky uvádějte počty plánovaných výsledků.
20) LL_form_Z_zamereni_19 – oddíl II, tabulka s výstupy projektu: Řídíme se
kalendářním rokem nebo rokem realizace (=12 měsíců od-do)?
Jednou z podmínek realizace projektu je povinnost v druhém a v každém
následujícím roce řešení dosáhnout a uplatnit v IS VaVaI minimálně 3
výsledky. Pro tyto účely je rokem realizace celý (nekalendářní) rok tj. 12
měsíců.
 Různé
21) Je možné v tuto chvíli předjímat, v jakém období bude vyhlášena výzva ERCCZ příští rok?
Vyhlášení další veřejné soutěže programu ERC CZ se předpokládá v 1.
pololetí roku 2020. Před vyhlášením další soutěže je třeba zohlednit finanční
nároky projektů z této soutěže, které budou známy až po ukončení soutěžní
lhůty.
22) Projekt vyžaduje, aby se řešitel do dvou let pokusil o další ERC projekt.
Jelikož jsem překročil věkovou hranici pro ERC Starting, budu se pokoušet o
ERC Consolidator, kde je mnohem větší konkurence. Bylo by proto
rozumnější podat přihlášku později než za dva roky, aby se nahromadilo
více vědecké prestiže a výsledků. Je možné o uvažovat o takovém posunutí
termínu podání ERC návrhu?
Podání návrhu do dvou let od počátku řešení do výzvy ERC je jednou z
podmínek programu ERC CZ. V případě, že projekt ERC neuspěje, lze dále
pokračovat v řešení projektu ERC CZ a připravovat se na další evropskou
výzvu.
23) Jaké číslo má vyhlášená veřejná soutěž ?
Soutěž má v IS VaVaI přiděleno číslo SMSM2019LL001.

