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EUROOPA TEADUSNÕUKOGU (ERC) GRANDID
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Alustava teadlase 
grant

2-7 aastat pärast PhD
kaitsmist

Kuni 1,5 milj €
5 aastaks

Sünergia grant

2 – 4 tippteadlast

Kuni 10 milj € 6 aastaks

Proof-of-Concept 
ERC põhigrandi teadustulemuste 

edasiarendamiseks toote või teenuse 
suunas

Kuni 150 000 €

Väljakujunenud teadlase 
grant

7-12 aastat pärast PhD
kaitsmist

Kuni 2 milj €
5 aastaks

Kogenud teadlase grant

Märkimisväärsed 
teadussaavutused 

viimase 10 a jooksul

Kuni 2,5 milj €
5 aastaks



TAOTLEMISE „AKNA“ PIKENDUS

• Pikendused:
• Naised: iga sündinud lapse kohta 18 kuud pikendust (sõltumata sellest, kes laps sündis 

enne või pärast doktorikraadi kaitsmist) – või kauem, kui tegelik vanemapuhkus oli pikem
(18 kuu pikenduse jaoks piisab lapse sünnitunnistusest; pikem puhkus tuleb tõendada
dokumentidega)

• Mehed: pikendus tegeliku vanemapuhkuse võrra (sõltumata sellest, kes laps sündis enne 
või pärast doktorikraadi kaitsmist)

• Lisaks: pärast doktorikraadi kaitsmist pikendus pikaajalise haiguse, kaitseväeteenistuse ja 
kliinilise õppe võrra

• Piirangud: varem ERC taotluse esitanuile, kes on saanud esimeses voorus
hinde B või C
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ERC TAOTLUSVOORUD 2022-2023
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Alustava 

teadlase 

grant

Väljakujunenud teadlase grant Kogenud teadlase grant
Sünergia 

grant

TP 2023* 2022 2023* 2022 2023* 2023*

Avaneb 12.07.2022 19.10.2021 28.09.2022 20.01.2022 08.12.2022 13.07.2022

Tähtaeg 25.10.2022 17.03.2022 02.02.2023 28.04.2022 23.05.2023 08.11.2022

Eelarve 776 milj € 555 milj €

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates


ERC TAOTLUSVORMID

Taotluse A osa (administratiivsed 
vormid):
– Taotluse üldinfo, sh abstrakt ja paneel

– Osalevate organisatsioonide admin. 
andmed

– PI andmed

– Eelarve tabel ja selgitused

– Eetika ja turvalisuse tabel ja selgitused

– Lisaküsimused

Taotluse B osa:
– B1:

a) 5 lk taotluse teaduslik sisukokkuvõte

b) 2 lk taotleja CV

c) 2 lk taotleja senised teadussaavutused

– B2: 14 lk teaduslik taotlus

a) State of the art ja eesmärgid

b) Metoodika

• Lisadokumendid:
– Asutuse kinnituskiri

– Muud dokumendid (vajadusel)
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ERC HINDAMISPROTSESS (STG, COG, ADG)
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1. aste

• Paneeli liikmed 
hindavad ainult 
osa B1

• Taotlejad saavad 
hinde A, B või C

• Hinde A saanud 
lähevad edasi teise 
vooru (kuni 3 
korda paneeli 
eelarve)

2. aste

• Loetakse osasid B1 
ja B2

• Lisaks paneeli 
liikmetele 
küsitakse 
hinnanguid 
sõltumatutelt 
ekspertidelt

• Toimuvad 
intervjuud

Lõpphinnang

• Paneel otsustab
lõplikud hinded ja 
järjestuse

• Taotlejad saavad 
hinde A või B

• Hinde A saanutest 
kõik ei pruugi 
rahastust saada



LISAINFO

ERC veebileht: erc.europa.eu

• Ametlikud dokumendid

• Varem rahastatud projektid

• Juhendid, videod

Mobilitas Pluss toetusmeetmed:

• ERC grandi (taas)taotlemise 
toetus

• Koolitused, õppevisiidid, 
mentorlusprogramm
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https://erc.europa.eu/
https://www.etag.ee/rahastamine/programmid/mobilitas-pluss/


RIIKLIK KONTAKT JA KONSULTANT
kristin.kraav@etag.ee
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https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

https://www.etag.ee/valiskoostoo/euroopa-horisont/

