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800 millió eurós támogatás kiváló pályakezdő kutatók
részére
Mai bejelentése szerint az Európai Kutatási Tanács (EKT/ERC) kiválasztotta azt az 536
kiváló pályakezdő kutatót, akit összesen 800 millió eurós támogatásban részesít. Az „ERC
Starting Grants” elnevezésű ösztöndíj, melynek összege projektenként elérheti a 2 millió
eurót is, alkalmat teremt a legígéretesebb tehetségek számára, hogy megvalósítsák
elképzeléseiket az úttörő jellegű tudományos kutatások terén. A kiválasztottak
felállíthatják saját kutatócsoportjaikat is összesen több mint 3000, posztdoktori képzésben
részt vevő és PhD-hallgató bevonásával, ami nagy lehetőséghez juttatja a kiváló európai
kutatók új nemzedékét. Eddigi legnagyobb támogatás-odaítélési eljárása keretében az EKT
21 európai országban 41 különböző nemzetiségű kutatót fog támogatni. A kiválasztott
projektek a témák széles skáláját ölelik fel a földközi-tengeri térségbeli megújulóenergiaegyüttműködés társadalmi hatásaitól a lézeres hallókészülékeken át az épületekben
alkalmazandó optikai távérzékelési technológiákig.
Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a
következőképpen nyilatkozott: „A globális tudásalapú gazdaságban szükség van az új
elképzelések versenyére. Ezért a legfontosabb európai prioritások közé tartozik, hogy
forrásokat biztosítsunk a világszínvonalú felderítő kutatásokhoz és a tudósok következő
generációjának támogatásához. Öt év alatt világszerte fogalommá vált az EKT-ösztöndíj,
amelynek segítségével Európában tarthatjuk és Európába hívhatjuk a kiválók közül is a
legkiválóbbakat.”
Az idei pályázatra 4741 nevezés érkezett, 16%-kal több, mint a tavalyira, ami az EKTösztöndíj növekvő ismertségét és népszerűségét bizonyítja. A kiválasztott projektek 44%a a „természettan és műszaki tudományok”, 37%-a az „élettudományok”, 19%-a pedig a
„társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” elnevezésű területhez köthető. Az
ösztöndíjban részesülő kutatók átlagéletkora 37 év, 24%-uk nő (ez 21%-os növekedést
jelent az előző évhez képest). Az ösztöndíjasokat 25 – elismert nemzetközi tudósokból álló
– grémium választotta ki szakmai értékelésen alapuló elbírálás során. A kiválasztás
egyetlen feltétele a kiválóság volt.
A „Starting Grant” bármilyen állampolgárságú, élvonalbeli pályakezdő kutatónak
nyújtható, ha az letelepedett vagy kész letelepedni Európában. Az ösztöndíjakat
projektenként maximum 2 millió euró értékben, legfeljebb öt éven át folyósítják. A legtöbb
sikeres pályázat az Egyesült Királyságból, Németországból és Franciaországból érkezett.
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Az „ERC Starting Grants” költségvetése a 2011-es 670 millió euróról idén csaknem 800
millió euróra bővült (19,4-%-os növekedés). Az EKT, amely az EU hetedik kutatási
keretprogramjának legújabb, úttörő jellegű alkotóeleme, 2007 és 2013 között összesen
7,5 milliárd eurónyi költségvetésből gazdálkodhat. Az Európai Bizottság a Horizont 2020
program (2014–2020) keretében a EKT költségvetésének jelentős, több mint 13 milliárd
euróra történő kibővítését javasolta.

Előzmények
Az EU által 2007-ben létrehozott Európai Kutatási Tanács az első összeurópai
finanszírozású szervezet a felderítő kutatás területén. Célja az európai tudományos
kiválóság fejlesztése. Ezt a célt – állampolgárságuktól és életkoruktól függetlenül – a
legjobb, leginkább alkotó szellemű szakemberek támogatásért folyó versenyének
ösztönzése révén kívánja elérni. Az EKT egyszersmind a világ más pontjain működő
élvonalbeli kutatókat is Európába igyekszik vonzani. Ezért nem csupán a fiatal pályakezdő
kutatókat támogatja („ERC Starting Grants”), de a már önállóan dolgozó tudományos
kiválóságokat („ERC Consolidator Grants”) és a nagytekintélyű vezető kutatókat is („ERC
Advanced Grants”). A jelentős mérvű támogatás szakmai értékelésen alapuló elbírálást
követően kerül odaítélésre; összege a Starting Grant esetében elérheti a 2 millió eurót, a
Consolidator Grant esetében a 2,75 millió eurót, az Advanced Grant esetében pedig a 3,5
millió eurót.
Annak érdekében, hogy a különféle kutatási területeken dolgozó tudósok könnyebben
ragadhassák meg az új lehetőségeket, az EKT a kutatók javaslatainak figyelembe
vételével, alulról építkező megközelítést alkalmazva jár el.
Az EKT élén a 22 kutatóból és elméleti szakemberből, valamint Prof. Helga Nowotny EKTelnökből álló Tudományos Tanács áll. Az EKT Végrehajtó Ügynökségét, mely az „Ötletek”
egyedi program megvalósításáért felel, Pablo Amor igazgató vezeti.

További információk:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://erc.europa.eu/
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