výstup z pipeline

vstup do pipeline

Harmonogram přípravy a podání ERC grantu na MFF UK

kdykoliv
informujte OVZS

mám zájem o ERC grant

podle časování
aktuální výzvy
informujte OVZS

jsem rozhodnut podat ERC grant

budete zařazení do pipeline
budete dostávat aktualizované informace o vyhlášených výzvách ERC
grantů, pozvánky na workshopy apod.
podpora informovanosti o ERC grantech www.ec.cuni.cz
účast na Národním informačním dnu pro ERC

účast na workshopech How to write a competitive proposal?
první část - cca květen, druhá část - cca září
podrobnosti jsou dostupné na www.ec.cuni.cz

Vyhlášení aktuální výzvy (podle typu grantu)

mechanismus podání ERC grantu

X = termín podání aktuální výzvy

předběžný návrh/draft části B1 ERC grantu ve formě
podle aktuální výzvy

X-3 měsíce
předejte na OVZS

projednání závazků univerzity (vyplývajících z Letter of Commitment LoC), fakulty a pracoviště ve vztahu k podmínkám práce na ERC
grantu

příprava rozpočtu, návrh na zajištění projektového
manažera

X-2 měsíce
spolupráce s OVZS

OVZS poskytne součinnost k posouzení adekvátnosti rozpočtu,
zahrnutí všech potřebných zdrojů a poradí s dalšími otázkami kolem
(ne)uznatelných nákladů a procesů v rámci řešení grantu

vyjádření k rozpočtu a návrhu organizace ERC grantu
- vedoucím pracoviště
- sekčním proděkanem

X-2 měsíc
informujte OVZS

bez vyjádření k rozpočtu a k podmínkám pro organizační zajištění ERC
grantu nebude vydán LoC

zřízení přístupů v participant portal
přiřadit vedoucí OVZS jako contact person and
financial sign

X-1 měsíc
informujte OVZS

OVZS po domluvě s žadatelem může čerpat data z participant portal
nebo dále využívat e-mail

předložení plného textu B1 a B2 k vyjádření (další
věcné úpravy odborné části jsou samozřejmě možné)
- koordinátora pro přípravu grantů
- proděkana pro vědu a zahraniční styk

X-1 měsíc
předejte na OVZS

OVZS ověří formální úplnost a požádá o LoC

finální podání ERC grantu přes participant portal

X
informujte OVZS

OVZS monitoruje nové informace na participant portal,
v případě potřeby informuje žadatele

Možné podání žádosti o podporu podávání ERC grantů podle opatření rektora č. 64/2017

