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Akcie Marie Skłodowska-Curie

Cieľ: podporiť ľudské zdroje vo vede/výskume a ich rozvoj cez mobilitu, ďalšie vzdelávanie, profesijný 
rast (+príprava na kariéru v rôznych sektoroch): 

 Mobilitno-tréningové aktivity so zapojením rôznych typov výskumných pracovísk

 Mobilita ako základná podmienka 
 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



Akcie Marie Skłodowska-Curie: pre koho?

1. MSCA Postdoctoral Fellowships  post-doktoranti a mladí výskumníci
2. MSCA Staff Exchanges  ľubovoľný typ pracovníkov podporujúcich výskum
3. MSCA Doctoral Networks  siete školiace doktorandov
4. MSCA COFUND  co-financovanie tréningových programov
5. MSCA and Citizens    aktivity smerom k verejnosti



MSCA 
Staff 

Exchanges 



MSCA Staff Exchanges
 umožňuje medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne 

riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov 

 výmena skúseností a poznatkov, príp. aj interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou

 uchádzať sa môžu konzorciá, min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín  pricom min 2 z EÚ 
alebo asociovanej krajiny

 univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, alebo súkromné 
spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov), iné sociálno-ekonomické 
subjekty

 max. 4 roky, pričom grant pokýva maximálne 360 osobomesiacov
(mobilita v trvaní 1- 12 mesiacov na zamestnanca)

 výzvy: 
 7.októbra 2021       - uzávierka  9. marec 2022 (celkový rozpočet 72,5 mil. €) 
 6 október 2022 - uzávierka  8. marec 2023  (77,5 mil. €) 



MSCA 
Doctoral 
Networks 



MSCA Doctoral Networks
 siete spoluprác na podporu odbornej prípravy mladých vedcov a výskumných pracovníkov v rámci 

spoločných doktorandských programov 

 partnerstvá vysokých škôl, výskumných organizácií, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) 
či iných sociálno-ekonomických aktérov

 Typy spoluprác:
 Doctoral networks
 Joint doctorates
 Industrial doctorates

 projekt podáva konzorcium: najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom 
alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa

 financovanie v trvaní až 4 roky pokrýva personálne a mobilitné 360 osobomesiacov/ na projekt 
a mnohé ďalšie príspevky ako pre zapojených výskumníkov, tak aj pre participujúce organizácie

 Výzva:  3 máj 2022 - uzávierka 15 november 2022 (celkový rozpočet výzvy: 427 mil. €)



MSCA 
COFUND



MSCA COFUND
Co-funding of regional, national and international programmes:
 spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy a programy 

postdoktorandských štipendií na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni

 príklady dobrej praxe programov MSCA, vrátane medzinárodného, 
medziodvetvového a interdisciplinárneho výskumu, a podpory sektorovej 
mobility výskumných pracovníkov (mobilita - secondments max. 1/3 trvania 
štúdia)

 financovanie 70% príspevku na živobytie a mobilitu 

 mono-beneficiary action: uchádza sa organizácia so sídlom v EÚ/asociovanej krajine 
HE (môže sa jednať o kolaboráciu viacerých organizácii)

 financovanie v trvaní až 5 rokov pokrýva 70 % nákladov na živobytie a mobilitu, max. 
10 mil. EUR/prijímateľa

 Výzvy:  12 október 2021 - uzávierka 10 február 2022  (celkový rozpočet 89 mil. €) 
11 október 2022 - uzávierka 9 február 2023     (95 mil. €) 



Akcie Marie Skłodowska-Curie - zhrnutie

Siete školiace doktorandov

Konzorciá: univerzity, výskumné 
organizácie, výskumné 
infraštruktúry, súkromné 
spoločnosti (vrátane SME)

Financovanie: 
360 až 540 osobomesiacov
Trvanie:  max. 48 mesiacov

Typy: Doctoral networks, Joint
doctorates, Industrial doctorates

Výmena a mobilita zamestnancov

Konzorciá: univerzity, výskumné 
organizácie, výskumné 
infraštruktúry, súkromné 
spoločnosti (vrátane SME)

Financovanie:
360 osobomesiacov
Trvanie: max. 48 mesiacov

Spolufinancovanie školiacich 
programov

Organizácia so sídlom v EÚ

Financovanie: 
max. 10 mil. € /prijímateľa 
(max.70% nákladov)
Trvanie:  max. 60 mesiacov

+ synergie s EŠIF, národnými 
programami, Erasmus+



Hodnotenie slovenskej účasti v projektoch 
MSCA

Horizont2020 (2014 – 2020):

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

 76 účastí slovenských subjektov

 41 unikátnych účastníkov

 47 uzatvorených grantových dohôd 
(zazmluvnených projektov)



Ako sa zapojiť? 
Vznikajúce konzorciá a ako sa do nich dostať

....vyhľadávanie partnerov : 

cez NCP siete
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-ponuka-partnerstiev/

na Funding & tenders portali
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

cez Enterprise Europe Network
https://www.een.sk/

 špecificky pre oblasť Akcií Marie Sklodowska Curie
https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/

 Brokerage podujatia 
- sledujte www.horizont-europa.sk a zapíšte sa na náš newsletter





Ako sa zapojiť? 
Vznikajúce konzorciá a ako sa do nich dostať  (2)

...prejavenie záujmu a proaktívna seba-prezentácia: 

vyplňte vlastný formulár pre hľadanie partnerov a ponúknite spoluprácu pre konkrétne témy

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/05/Partner_Search_HE_vzor-2021.docx
(pre rôzne oblasti a grantové výzvy Horizontu Európa)





Poradenstvo a personalizovaná 
podpora:

 konzultácie
 pre-skríning projektových 

návrhov
 pomoc pri hľadaní partnerov 

a/alebo konzorcia (burza 
partnerov a matchmaking)

 zapojenie do mentoringovej 
schémy 

Informácie: 

 informačné dni
 semináre a workshopy
 školenia šité na mieru
 web s prehľadom noviniek 

a aktuálne otvorených výziev
 newsletter

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



Ísť do toho?

Čo získam už pri samotnej príprave projektu?

Skúsenosti: čítať výzvy v programe Horizont Europa a písať s ohľadom na 
hodnotiteľov, získate orientáciu vo vyhľadávaní príležitosti na F&T portáli

Kontakty: s podobne zameranými pracoviskami v zahraničí, príp. 
s mentorom ktorý je uznávaným odborníkom

Spätná väzba: od medzinárodného panelu hodnotiteľov, ktorí majú 
expertízu pre danú oblasť, podnety využiteľné do ďalšej práce

+ ďalšie možnosti získať podporu pre takto vypracovaný projekt 





Kde nájsť informácie

Podrobnosti k otvoreným výzvam
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

Ponuka partnerov do konzorcií
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-ponuka-partnerstiev/

Formulár pre hľadanie partnerov
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/#tabs_desc_62580_3

Národné kontaktné body pre jednotlivé oblasti
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/

Akcie Marie Skłodowska-Curie
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-excelentna-veda/heu-akcie-marie-sklodowska-curie



Ďakujem za pozornosť a veľa úspechov

Kontakt: zuzana.reptova@cvtisr.sk


