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CEU pályázati történelem
2007 - 1 nyertes pályázat: Starting Grant
2008 - 2 nyertes pályázat: Advanced Grant (*)
2009 - 1 nyertes pályázat: Advanced Grant (*)
2011 - 2 nyertes pályázat: Starting Grant (**)
2012 – 2 nyertes pályázat: Starting Grant (**)
* a CEU a fogadóintézmény

Advanced Grant
1a) Call published: ERC AdG…
- Információ: MTA, augusztus 27.
- Döntés: pályázok!
- Előkészítés: intézményi egyeztetés, engedélyek
- Segítségkérés: pályázati iroda és/vagy pénzügy, HR
- Munkamegosztás:
Professzor=kutatási terv készítése (Guide for Appl.)
Segítők=pénzügyi terv készítése, megvalósíthatóság
Nyertes pályázók=szakmai tanácsok

Advanced Grant
1b) a sikeres pályázó
- nemzetközileg igen aktív és elismert szaktekintély
- jelentős tudományos eredményeket ért el
- publikációs listája tetemes
- projekt- és kutatócsoport vezetői gyakorlattal bír
- PhD hallgatók, posztdoktorok képzésében aktív, támogató
- projektje mellett ‘kifejezetten’ elkötelezett
- a pályázat megírására elegendő időt szánt
- munkáját a fogadóintézmény maximálisan támogatja
(= tanszék- és intézményvezetés)

Advanced Grant
1c) a sikeres pályázat
- egyedi, érdekes, izgalmas projekt ötleten alapul (IDEAS!)
- várható eredményei nagy részben beláthatóak, jelentősek
- komoly tudományos előrelépést, áttörést ígér
- világosan meghatározott, konkrét célokat tűz ki
- spektruma nem eltúlzott, reálisan megállapított
- módszertana a célokhoz illik, új, kihívásokat is megenged
- kompetens kutatócsoportot mutat be
- nem együttműködési projekt átalakított változata
- költségterve megalapozott, átgondolt, jól indokolt

Advanced Grant
1d) I am pleased to inform you…
- Email 1: Nyertem! 
- Email 2: ERC-AdG-Granting@...: Invitation to… ??
- Mit kell tennem? Segítségkérés: Pályázati iroda
- Szerződéskötés az EU-val:
- költségterv változása és átalakítása (5=3*18+6?)
- kutatási terv módosítása
- etikai vizsgálat
- Intézményi ügyek:
- tanszék, kutatócsoport, HR, Supplementary Agreement

Advanced Grant
2a) futó projektek tapasztalatai
Az ERC:
- évenként változó pályázati követelményrendszer
- gyors és hatékony ügymenet a bírálatot követően
- zökkenőmentes szerződéskötés
- utalások igen rövid időn belül
- részletes beszámolási kötelezettség (szakmai, pénzügyi)
- beszámolók értékelése igen rövid idő alatt (2 hét)
- kompetens, készséges kapcsolattartók

Advanced Grant
2b) futó projektek tapasztalatai
Projektmenedzsment =
a professzor kutat

+

a pályázati iroda támogat

a KUTATÁS a legfontosabb, de:
kontextus = EU+Magyarország+intézmény
EU = szerződés, jelentések, kapcsolattartás
HU+EU szabályok ismerete = pénzügyi+jogi+etikai
intézményi ügyek = HR, eszközbeszerzés, számlák, utazások

Advanced Grant
 bírálatok – kritikák
- ‘there is doubt about the capacities of the PI’
- ‘the PI’s impact in terms of citations is not at the top-tier’
- ‘he has a string of articles but only a few are major journal articles’
- ‘discrepancy between the team's preparedness and the goals’
- ‘the aims are too ambitious for one project’
- ‘the project is uneven, not sufficiently coherent’
- ‘there is an obvious gap between the theoretical and practical part’
- ‘the PI is only devoting 30% of his time to the proposal’
- ‘the outcomes do not take us beyond the state of the art’

Advanced Grant
 bírálatok – elismerések
- ‘the PI is one of the most eminent researchers in the field’
- ‘this is one of the best CVs we have encountered on this panel’
- ‘the PI’s track record is first rate in every way’
- ‘he has defined two of the most cited theories of…’
- ‘the objectives are very clear, the methods are perfectly appropriate’
- ‘theories credible, goals realistic, any potential risks are worth taking’
- ‘the potential findings would have huge impact on our knowledge’
- ‘the team is well prepared, the work plan and timetable are feasible’
- ‘the proposed work will place Europe at the cutting-edge of…research’

Intézményi stratégia
ERC mottó:
„A kiválóság a pályázatok bírálatának egyetlen kritériuma.”

A Közép-európai Egyetem támogatja a kiválóságot!
‘Panel members also are impressed by the support from the host institution.’
Köszönöm szíves figyelmüket!
Mohácsi Vanda (mohacsiv@ceu.hu)

