
Akcie Marie Skłodowska-Curie 
a

podpora slovenských žiadateľov

Zuzana Reptová, NCP pre MSCA a ERC

9.6.2021



• Základná podmienka je mobilita – medzinárodná + 
interdisciplinárna + medzi-sektorová

• Všetky výzvy otvorené pre všetky vedné odbory
(bottom-up prístup)

• Grant vo forme jednotkových nákladov - pokrytie 
osobo/mesiacov a inštitucionálnych príspevkov

• Súčasť prvého piliera – podpora excelentnej vedy

• Cieľ: podporiť ľudské zdroje vo vede/výskume a ich rozvoj cez mobilitu, ďalšie vzdelávanie, profesijný 
rast

• Podpora pre mobilitno-tréningové aktivity so zapojením rôznych typov výskumných pracovísk

Akcie Marie Skłodowska-Curie



Slovensko v MSCA

Účasť SR v MSCA za obdobie H2020
Zdroj: Horizon Dashboard

 76 účastí slovenských 
subjektov 

 v 47 uzatvorených 
grantových dohodách 

 čistý príspevok EÚ pre 
slovenské subjekty: 
16,5-mil. €



Akcie Marie Skłodowska-Curie: pre koho?

1. MSCA Doctoral Networks  siete školiace doktorandov

2. MSCA Postdoctoral Fellowships  post-doktorandi a mladí výskumníci

3. MSCA Staff Exchanges  ľubovoľný typ pracovníkov podporujúcich výskum

4. MSCA COFUND  co-financovanie tréningových programov

5. MSCA and Citizens    aktivity smerom k verejnosti



Kalendár výziev



Poradenstvo a 
personalizovaná podpora:

 konzultácie

 pre-skríning projektových 
návrhov

 pomoc pri hľadaní 
partnerov a/alebo konzorcia

 zapojenie do mentoringovej 
schémy 

Informácie: 

 informačné dni

 semináre a workshopy

 školenia šité na mieru

 web s prehľadom noviniek 
a aktuálne otvorených výziev

Viac na: https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/


Plánované podujatia

1 jún 2021 Príležitosti pre mladých výskumníkov: MSCA Postdoctoral Fellowship, 

ERA Fellowship a podpora na národnej úrovni (dostupné v archíve)

9 jún 2021 Akcie Marie Skłodowska-Curie a výzva Doctoral Networks  

(dostupné v archíve)

25 jún 2021 Praktický workshop pre podávateľov projektu MSCA Postdoctoral 

Fellowship  

september 2021 Webinár/seminár MSCA COFUND

október 2021 Webinár/seminár MSCA Staff Exchange

+ priebežne: 
• podujatia na mieru pre výskumné organizácie
• individuálne konzultácie ku grantovým výzvam a projektovým návrhom
• pre-screening podávaných projektov



Užitočné zdroje
Marie Curie Actions Web
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Národná kancelária Horizontu
https://eraportal.sk/horizont-europa/

F&T Portal (podrobnosti k otvoreným výzvam)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

CORDIS (prehľad podporených projektov)
https://cordis.europa.eu/projects/en

Net4Mobility+ (MSCA NCP projekt, zdroj dodatočných informácií)
https://www.net4mobilityplus.eu/

MSCA Green Charter
https://data.europa.eu/doi/10.2766/720690

Guidelines on Supervision
https://data.europa.eu/doi/10.2766/508311

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://eraportal.sk/horizont-europa/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://www.net4mobilityplus.eu/
https://data.europa.eu/doi/10.2766/720690
https://data.europa.eu/doi/10.2766/508311



