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Ciele MSCA 

 prilákať a udržať talentovaných vedcov v Európe 

 podporovať inovatívny a kreatívny typ odbornej 
prípravy vo výskume, vrátane prípravy doktorandov 

 podporovať udržateľný rozvoj kariéry v oblasti 
výskumu a inovácií 

 zamerať sa na poskytovanie nových vedomostí a 
zručností 

 podporovať silné partnerstvo s členskými štátmi 
prostredníctvom mechanizmu spolufinancovania 
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Kľúčové charakteristiky MSCA 
 

• otvorené pre všetky oblasti výskumu a inovácií od základného výskumu, 
cez aplikovaný až po vývoj a inovácie  

• prístup zdola nahor „bottom-up“  

• účasť  neakademického sektora  je veľmi vítaná 

• mobilita je kľúčovou podmienkou – medzinárodná a aj medzisektorová, na 
posilnenie zručností a kompetencií  

• atraktívne pracovné podmienky v súlade s Európskou chartou a Kódexom 
pre výskumníkov 

• rodová rovnosť 

• zapojenie podporených výskumníkov do aktivít pre verejnosť  
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Aktivity MSCA v H2020 

ITN -Innovative Training Networks - doktorandská a počiatočná odborná príprava  

        (mladí výskumníci)                                   výskumníkov navrhnutá medzinárodnými sieťami      

                                                                             organizácií z verejného a súkromného sektora 

 

IF - Individual Fellowships - individuálne štipendiá pre skúsených 

         (skúsení výskumníci)              výskumníkov na rozvoj ich zručností prostredníctvom     

                                                            medzinárodnej a medzisektorovej mobility  

 

RISE -  Research & Innovation Staff Exchange - medzinárodná a medzisektorová  

         (výmena pracovníkov)                                                  spolupráca prostredníctvom výmeny  

                                                                                                   pracovníkov vo výskume  

COFUND - spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov 

 

Researcher´s Night - verejné podujatia, ktoré približujú výskumníkov  k verejnosti pútavým a  
                          interaktívnym spôsobom 
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MSCA Výzvy 2014-2015 

 

 

 

 

 

ITN 11/12/2013 – 9/04/2014 
2/09/2014 – 13/01/2015 

EUR 405.18 million in 2014 
EUR 370 million in 2015 

IF 12/03/2014 – 11/09/2014 
12/03/2015 – 10/09/2015 

EUR 240.50 million in 2014 
EUR 213.00 million in 2015 

RISE 11/12/2014 – 24/04/2014 
6/01/2015 – 28/04/2015 

EUR 70.00 million in 2014 
EUR 80.00 million in 2015 

COFUND 10/04/2014 – 2/10/2014 
14/04/2015 – 1/10/2015 

EUR 80.00 million in 2014 
EUR 80.00 million in 2015 

NIGHT 
 

11/12/2013 – 4/03/2014 EUR 8.00 million 
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Definície pojmov 

• Akademický sektor: verejné alebo súkromné vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ktoré udeľujú 
akademické tituly, verejné alebo súkromné neziskové organizácie, medzinárodné záujmové 
európske organizácie 

• Neakademický sektor: ľubovoľný socio-ekonomický aktér, ktorý nie je zahrnutý v definícii 
akademického sektora 

• Prijímatelia grantu => podpisujú Grantovú dohodu 

• Partnerské organizácie => nedpodpisujú grantovú dohodu 

• Kategórie výskumníkov: mladí výskumníci a skúsení výskumníci – v súlade s prístupom v  7RP 

• Ekvivalent výskumnej skúsenosti na plný úväzok a pravidlo mobility v súlade s prístupom v  7RP 

• Pracovníci v schéme RISE: výskumníci, inovátori, manažéri, administratívni a technickí pracovníci 
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Innovative Training Networks (ITN) 
• hlavný program EÚ pre štrukturovanú  doktoranskú 

prípravu 

• pre mladých kreatívnych, inovatívnych a 
podnikateľsky- orientovaných výskumníkov 

• zahŕňa medzinárodné siete univerzít, výskumných 
organizácií, firiem a MSP 

• 3 formy partnerstiev: 

• ETN (European Training Networks) 

• EID (European Industrial Doctorates) 

• EJD (European Joint Doctorates) 

• podporujú excelentnosť a inovatívny prístup 

• rozvíjajú podnikanie a zručnosti potrebné pre 
pracovný  

• zlepšujú zamestnateľnosť  výskumníkov 

• účasť podnikateľských subjektov v oblasti vzdelávania 
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Innovative Training Networks (ITN) 
• o financovanie žiada Konzorcium 

• Konzorcium prijíma výskumníkov 

•  pracovná zmluva zahŕňa sociálne zabezpečenie 

• projekty zverejňujú voľné pozície na EURAXES-e  

• a tiež automaticky NatureJobs 

• trvanie projektov: 4 roky 

• konzorciálna dohoda: vyžaduje sa len v prípade EID, pre ostatné sa 

odporúča 

• podporujú len mladých výskumníkov (ESR) 

• dĺžka podpory výskumníkov: 3-36 mesiacov (zvyčajne 36 mesiacov) 

• max. 540 osobomesiacov pre konzorcium (180 for EID s 2 partnermi) 
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ITN - formy 
•ETN - European Training Networks  

najmenej 3 partneri  z 3 rôznych ČS alebo AŠ EÚ 

•EID  - European Industrial Doctorates 

najmenej 2 partneri  z 2 rôznych ČS alebo AŠ EÚ 

• aspoň jeden účastník musí byť oprávnený poskytovať doktorandské štúdium a aspoň jeden 
účastník musí byť z neakademického (podnikateľského) sektora 

• každý výskumník v rámci doktorandského programu musí absolvovať najmenej 50%  výskumu 
v rámci neakademického sektora 

• povinnosťou je aj spoločný dohľad vedúcich (supervízorov) z jednotlivých sektorov 

 

•EJD - European Joint Doctorates 

• najmenej 3 partneri  z 3 rôznych ČS alebo AŠ EÚ, ktorí sú opravení doktorandské štúdium 

• vytváranie spoločných doktorandských programov - spoločné, dvojité alebo viacnásobné 
doktorandské tituly  (joint, double or multiple doctoral degrees)  
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• Spoločný doktorandský titul: jeden diplom vydaný najmenej dvoma 
inštitúciami vyššieho vzdelávania, ktoré ponúkajú jednotný  program, ktorý 
je úradne uznávaný v krajinách, kde sa nachádzajú inštitúcie 

 

• Dvojité alebo viacnásobné doktorandské tituly: dve alebo viac 
samostatných národných diplomov vydaných dvomi alebo viacerými 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a úradne uznávanými v krajinách, 
kde sa nachádzajú inštitúcie 

 

• nevyhnutnou je účasť neakademického sektora 

• dĺžka podpory výskumníkov 48 mesiacov 

• maximálne 540 osobomesiacov pre konzorcium 

• dočasné vyslanie (secondments) do 30% náborového obdobia 
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ITN- financie 

  Researcher unit cost 

[person/month] 

  

Institutional unit cost 

[person/month] 

  

Living 

allowance* 

  

  

Mobility 

allowance 

  

  

Family 

allowance 

  

Research, 

training & 

networkin

g costs 

  

Manageme

nt & 

overheads 

 

ITN 

  

3 110 600 500 1 800 1 200 
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Individual Felowship (IF) 
• IF- Individual Fellowship:  

post-doktorandské štipendiá pre vynikajúcich výskumníkov 

• len pre skúsených výskumníkov (PhD alebo 4 roky výskumnej skúsenosti) 

• 2 formy: 

       - v rámci Európy- European Fellowships  

       - mimo Európy - Global Fellowships 

Cieľ:  

• zvýšiť kreatívny a inovačný potenciál skúsených výskumníkov 

• príležitosť získať nové poznatky, pracovať na výskumných projektoch v 
európskom kontexte alebo mimo Európy,  

• pokračovať v kariére, alebo sa vrátiť do Európy - Career Restart Panel and 
Reintegration Panel 



Kancelária národných kontaktných bodov 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, h2020@cvtisr.sk 
 
 

Individual Felowship 
• Trvanie projektov: 2 roky (IF Global: 3 roky) 

• podpora skúsených výskumníkov akejkoľvek národnosti 

 

• medzinárodná mobilita v rámci alebo do členských  a asociovaných štátov EÚ 

• len skúsení výskumníci 

• Pravidlo mobility: žiadatelia sa nesmú zdržiavať alebo vykonávať svoju hlavnú 
činnosť v krajine hostiteľskej organizácie po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov  v 
priebehu 3 rokov bezprostredne pred uzávierkou výzvy 

• dôraz sa kladie na kariérny rozvoj 

• možnosť dočasného vyslania (secondment) na 3 mesiace v rámci  Európy a iného 
sektora 
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IF Financie 
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Individual Felowship - IF 

INDIVIDUAL 

FELLOWSHIPS 

        EUROPEAN GLOBAL 

Scientific CAR REINTE-GRATION GF 

EXPERIENCED 
RESEARCHERS 

Nationality ANY ANY 
MS, AC or long-term 

residents 

MS, AC or long-term 
residents 

Mobility 

From ANY country 

   to  MS or AC  
From ANY country 

   to  MS or AC  
From   OTC  
   to    MS or AC 

From ANY country 

   to    OTC 

< 12 months in the 
last 3 years 

< 36 months in the 
last 5 years 

< 36 months in the last 
5 years 

< 12 months in the last 
3 years 

Career break in 
research 

- 
≥ 12 months prior to 

call deadline 
- - 

PARTICIPANTS 

Beneficiary  MS or AC MS or AC MS or AC MS or AC 

Partner Organisation 
MS or AC 

(secondments) 

MS or AC 

(secondments) 

MS or AC 

(secondments) 

OTC 

(outgoing phase) 

MS or AC 

(secondments) 

DURATION months 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 to 24 + 12 

SCIENTIFIC PANELS   8 8 8 8 

RANKING LIST 8 1 1 8 

BUDGET:  €240.50 million € 211.5 million € 29 million 
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RISE 
 
- medzinárodná a medzisektorová výmena pracovníkov v rámci spoločného 

projektu; podpora inovácií prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností 
a znalostí 

 

- Minimálne podmienky oprávnenosti:  

- najmenej 3 nezávislí účastníci z  3 rôznych krajín  

- z toho najmenej 2 účastníci z 2 rôznych ČŠ / AK  

-     ak sú všetci účastníci z jedného sektora (akademického alebo 

     neakademického), aspoň jeden z účastníkov musí byť z tretej krajiny 
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RISE 
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RISE 
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RISE Financie 
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RISE  
• Research and Innovation Staff Exchange 

 
• Trvanie projektov: max. 4 roky 

• odporúča sa partnerská dohoda 

• podpora pracovníkov projektu v rozsahu 1-12 mesiacov 

• Neplatí pravidlo mobility 

•    Podmienka spôsobilosti pre zamestnancov: vyslaná osoba musí pracovať vo vysielajúcej organizácii min.    

            6 mesiacov pred prvým vyslaním 

 

• Max. 540 osobomesiacov/konzorcium 

• určená pre mladých a skúsených výskumníkov, manažérov, administratívnych, technických pracovníkov a 
manažérov projektu  
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RISE - partnerstvo 
• Prijímatelia 

– podpisujú  Grantovú dohodu a uplatňujú si náklady 

– sú zodpovední za realizáciu programu 

– sú z ČŠ/AK 

 

• Partnerské organizácie 

– nepodpisujú Grantovú dohodu a neuplatňujú si náklady 

– musia doručiť Letter of commitment  

– sú z tretích krajín 
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COFUND 
Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných  

programov 

 

• podpora viacročných projektov predložených jedným 
žiadateľom nových alebo existujúcich 

 

  doktorandských programov 

 štipendijných (fellowship) programov 

 

realizovaných na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni 
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COFUND 
• Rozpočet: € 80 Million in 2014 (Doctoral Programmes: 30 Mio)  

    € 80 Million in 2015 (Doctoral Programmes: 30 Mio) 

• max. € 10 mil. pre jednotlivého žiadateľa  v rámci výzvy  

• Trvanie projektov: max.  5 rokov 

• Dĺžka podpory výskumníkov : min. 3 mesiace 

• EU príspevok pokrýva životné náklady a manažment 

• 50% spolufinancovanie stanovených jednotkových nákladov, 

• min. životných nákladov je  fixne určený  WP 
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COFUND - financie 

Researcher unit cost 

[person/month] 

 

Institutional unit cost 

[person/month] 

 

 

Co-funding of regional, 

national & international 

programmes 

 

Early-stage researchers 

 

 

3500 

  

 

650 

 

Experienced researchers 

 

 

5250 

* 50% co-funding for established unit costs 
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Participant portal 
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Kde hľadať informácie o MSCA? 

Marie Skłodowska-Curie Actions Website 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions  

 

Horizon 2020  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020 

 

 

Participant Portal (applications) 

http://ec.europa.eu/research/participants/po

rtal/page/home  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
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Ďakujem za pozornosť 

 

 

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku 

www.h2020.cvtisr.sk 

iveta.hermanovska@cvtisr.sk 

http://www.h2020.cvtisr.sk/

