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H2020: ERC træningskursus med fokus på Starting & Consolidator Grants

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Kære EU-DK Support netværk,

Hermed invitation til online træningskursus om det Europæiske Forskningsråd (ERC) med fokus på Starting og Consolidator ERC Grants i
perioden 14. januar-12. februar 2021. I må meget gerne videresende til kolleger og forskere, som det kunne være relevant for.
ERC træningskursus med fokus på Starting & Consolidator Grants
Vi sætter fokus på Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Starting og Consolidator Grants og på, hvordan man skriver en god og
konkurrencedygtig ansøgning. Kurset giver indsigt i ERC’s bevillinger og krav, men vil især fokusere på de uskrevne regler, information og
råd, man ikke kan finde i de officielle retningslinjer.
Tid: Der vil være undervisningsvideoer tilgængelige i perioden 14. januar til 12. februar 2021. Kurset afrundes med en live Q&A session den
11. februar kl. 10:00-11:30
Sted: Online
Kurset er til dig, der…
som særlig dygtig forsker ønsker at realisere en banebrydende forskningsidé gennem en ERC bevilling, samt til dig, der er ERC-rådgiver på et
dansk universitet eller sektorforskningsinstitution, som yder bistand til forskere i ansøgningsfasen. Fokus på kurset vil være på
bevillingstyperne Starting Grant og Consolidator Grant fra ERC.
Kurset er et tilbud til forskere og offentlige rådgivere i regi af EU-DK Support netværket. Tilbuddet gælder ikke for private firmaer og
konsulenter.
Indhold
Kurset giver dig grundlæggende viden om ERC, regler og retningslinjer, men vil derudover især fokusere på de uformelle krav og uskrevne
regler. Kurset vil tage udgangspunkt i, hvordan man forbereder og sammensætter en målrettet og konkurrencedygtig ansøgning til ERC’s
Starting og Consolidator Grant bevillinger.
Vi har allieret os med israelske Enspire Science Ltd., der over de sidste årtier har oparbejdet stor erfaring som rådgivere og har hjulpet
hundredvis af ansøgere med deres projektidéer. Kurset består af et online undervisningsforløb med videoer, man kan tilgå og se, når man vil,
i kursusperioden. Kurset afrundes med en live session, hvor der kan stilles spørgsmål.
Temaer, der bl.a. vil blive berørt:

· ERC regler og retningslinjer
· Særpræg ved ERC bevillinger
· Hvad skal der til for at være ERC-kandidat
· Den nødvendige forskningsexcellence
· Hypoteseudvikling i ERC projekter
· Hvordan skriver man et overbevisende methodology-kapitel
· Valg af panel
· Processen med indsendelse af ansøgning
· Interviewprocessen
· Evalueringsprocessen
· Genansøgninger
Program
Kurset består af to forløb, der til sammen giver en grundlæggende forståelse for ERC samt forbereder én på at skrive en konkurrencedygtig
ansøgning. Man skal som deltager deltage i det samlede forløb. Beskrivelse af begge forløb kan findes her ’ERC Basics’ og her ’ERC Beyond’.
Pre- eller Post-Award
Pre-award. Kurset er relevant i ansøgningsfasen.
Kursusform
Online kursus, hvor du kan se undervisningsvideoerne, når det passer dig. Dette følges op af en Q&A session med mulighed for at stille
spørgsmål.
Holdstørrelse

Kurset har plads til 50 deltagere.
Sprog
Kurset vil blive afholdt på engelsk.
Kursusmateriale
Kursusmateriale er på engelsk og vil være tilgængeligt i kursets løbetid.
Tilmelding
Tilmeld dig kurset her: Tilmelding til ERC træningskursus med fokus på Starting og Consolidator Grants den 14. januar til 12. februar 2021
Tilmeldingsfrist tirsdag den 8. december kl. 12:00. Senest tirsdag den 15. december gives der besked, om man har fået en plads på kurset.
Vi forbeholder os retten til at sikre en bred og ligeligt fordelt deltagelse fra de forskellige danske forskningsinstitutioner. Vi vægter
tilmeldingen således, at deltagerne både vil være forskere, der går med planer om at søge eller gensøge et ERC Starting eller Consolidator
Grant inden for de næste år, og rådgivere, som har brug for at øge deres viden på området for at kunne rådgive og understøtte ansøgere til
de pågældende ERC bevillinger.
Afmelding
Tilmelding er forpligtende. Hvis du bliver forhindret, skal du melde afbud på e-mail til ec-tilmelding@ufm.dk, så pladsen kan tildeles en
deltager på ventelisten.
Pris
Det er gratis at deltage, men vi forventer at man deltager i hele kurset samt Q&A sessionen.
Kontaktperson:
Jonas Toft Ludvigsen, e-mail: jto@ufm.dk
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Gro Holde
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EU Forskning og Innovation
Direkte telefon: +45 7231 8088
E-mail: sgho@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelses –og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø
Telefon: +45 3544 6200
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Læs om: styrelsens behandling af personoplysninger.

-Du har modtaget denne besked, fordi du abonnerer på gruppen "EU-DK Support netværk" i Google Grupper.
Hvis du vil ophæve abonnementet på denne gruppe og ikke længere modtage mails fra den, skal du sende en mail til
EUDKSupport+unsubscribe@googlegroups.com.
Hvis du vil se denne diskussion på nettet, skal du besøge
https://groups.google.com/d/msgid/EUDKSupport/944a7973fc074a62899bf8be92235f8b%40ufm.dk.

