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Všeobecné ciele MSCA

• prilákať a udržať talentovaných vedcov

v Európe

• podporovať udržateľný rozvoj kariéry v oblasti 

výskumu a inovácií

• zabezpečiť vynikajúce a inovatívne vzdelávanie

v oblasti výskumu

• rozvíjať inovatívne vzdelávacie programy



MSCA  - Všeobecné charakteristiky

• rozpočet 2014 - 2020: 6.16 miliárd Euro

• pracovný program 2016 – 2017 (10 výziev, 
€1.6 miliardy EUR)

• prístup zdola nahor „bottom-up“ 

• mobilita je kľúčovou podmienkou –
medzinárodná a medzisektorová

• otvorená pre výskumných pracovníkov 
akejkoľvek národnosti

• otvorená pre všetky oblasti výskumu a inovácií



MSCA  - Všeobecné charakteristiky

5 typov projektov

IF                             individuálne typy projektov 

RISE

ITN                          riadené hostiteľskou inštitúciou

COFUND         

Researcher´s Night koordinačná a podporná 

aktivita



MSCA Individuálne štipendium

Rozsah:
Individuálne nadnárodné štipendiá udeľované
najlepším a najtalentovanejším skúseným vedeckým 
pracovníkom

Ciele:
• zvýšiť tvorivý a inovačný potenciál skúsených 

výskumníkov akejkoľvek národnosti 
• poskytnúť príležitosti na získanie nových 

poznatkov prácou na výskumných projektoch v 
európskom kontexte alebo mimo Európy



MSCA – Individuálne štipendium

Oprávnení žiadatelia:

organizácie zaoberajúce sa výskumom:

• univerzity

• výskumné centrá

• verejné a súkromné výskumné inštitúcie

• medzinárodné európske záujmové organizácie 
(IEIO) a medzinárodné organizácie (IO)

• priemysel (vrátane MSP)



MSCA – Individuálne štipendium

Skúsení vedeckí pracovníci (ER):  PhD alebo 4 roky  
výskumnej kariéry v čase náboru a v čase uzávierky 
výzvy

Mladí vedeckí pracovníci (ESR): bez PhD a menej 
ako 4 roky výskumnej kariéry



MSCA – Individuálne štipendium

Pravidlo mobility:
výskumný pracovník sa nesmie zdržiavať alebo 
vykonávať hlavnú činnosť v krajine hostiteľskej 
organizácie viac než 12 mesiacov počas 3 rokov 
bezprostredne pred uzávierkou výzvy

Výnimka: Career Restart Panel, Reintegration

Panel, Society and Enterprise Panel



MSCA – Standard European Fellowship

Pravidlo mobility: max. 1 rok počas posledných 3 rokov v krajine

hostiteľskej inštitúcie

Hostiteľské inštitúcie v rámci Európy

- pre skúsených vedeckých pracovníkov prichádzajúcich do 
Európy alebo pohybujúcich sa v rámci Európy

- akejkoľvek národnosti (výnimka: Reintegration panel)

- Trvanie: 12 – 24 mesiacov



MSCA – Standard European Fellowship

Ako to funguje?

• skúsený vedecký pracovník v spolupráci s hostiteľskou 
inštitúciou podáva návrh projektu

• hostiteľská inštitúcia je lokalizovaná v členskom štáte alebo 
asociovanej krajine EÚ

• hostiteľská inštitúcia prijíma do zamestnania skúseného 
vedeckého pracovníka a určuje jeho školiteľa



MSCA – Individuálne štipendium

• píše skúsený vedecký pracovník

• realistické a dobre definované ciele týkajúce sa 
kariérneho rastu

• konkrétny plán vzdelávania v oblasti výskumu na obdobie 
12 – 24  mesiacov v hostiteľskej inštitúcie pod priamym 
dohľadom školiteľa



MSCA – European Fellowship

8 vedeckých panelov

•návrh podaný do jedného z panelov

•samostatný poradovník v rámci každého
z panelov



MSCA – Individuálne štipendium

• EF Panely:

• Career Restart Panel (CAR)   

•pre skúsených výskumníkov akejkoľvek národnosti -
•hostiteľská inštitúcia sa nachádza v ČŠ alebo AK EÚ
•nadnárodná mobilita je podmienkou
•pravidlo mobility CAR : výskumník sa nesmie zdržiavať  alebo vykonávať 
hlavnú pracovnú činnosť v krajine hostiteľskej inštitúcie  viac ako 3 roky 
počas  5 rokov do uzávierky podania projektu
•prerušenie výskumnej kariéry  - nie je aktívny v oblasti výskumu najmenej 12 
mesiacov pre uzávierkou podania projektu



MSCA – Individuálne štipendium

EF Panely

• Reintegration Panel (RI)

-pre tých, ktorí sa vracajú do Európy
-pre vedcov z ČŠ alebo AK EÚ a tých, ktorí vykonávali nepretržitú výskumnú činnosť v 
priebehu 5 rokov v jednom alebo viacerých ČŠ alebo AK EÚ
-nadnárodná mobilita je podmienkou
-hostiteľská inštitúcia v ČŠ alebo AK EÚ
-pravidlo mobility RI: výskumník sa nesmie zdržiavať  alebo vykonávať hlavnú pracovnú 
činnosť v krajine hostiteľskej inštitúcie  viac ako 3 roky počas 5 rokov do uzávierky 
podania projektu



MSCA – Individuálne štipendium

EF Panely

• Society and Enterprise panel (SE)

-pre skúsených vedeckých pracovníkov
-pre vedcov z ČŠ alebo AK EÚ a tých, ktorí vykonávali nepretržitú výskumnú činnosť v 
priebehu 5 rokov v jednom alebo viacerých ČŠ alebo AK EÚ
-nadnárodná mobilita je podmienkou
-hostiteľská inštitúcia v ČŠ alebo AK EÚ – neakademická sféra, firma, NGO atď. 
-pravidlo mobility SE : výskumník sa nesmie zdržiavať  alebo vykonávať hlavnú 
pracovnú činnosť v krajine hostiteľskej inštitúcie  viac ako 3 roky počas 5 rokov do 
uzávierky podania projektu



Global Fellowship (GF)

• skúsený výskumník musí vykonávať  v Európe nepretržitú 
výskumnú činnosť  počas 5 rokov, ak nepochádza z ČŠ/AK EÚ

• 2. fázy :

1. fáza: 12 – 24 mesiacov  do tretej krajiny

2. fáza: 12 mesiacov späť do Európy

Pravidlo mobility: max. 1 rok v priebehu 3 rokov v hostiteľskej    

krajine



Global Fellowship (GF)

*Pravidlo mobility: max. 1 rok v priebehu 3 rokov v hostiteľskej    

krajine

• pre skúsených výskumných pracovníkov (ER) odchádzajúcich do 
tretích krajín s povinnou fázou návratu do Európy

• pre štátnych príslušníkov ČŠ/AK EÚ a tzv. dlhodobých rezidentov (5  
rokov nepretržitá výskumná činnosť v Európe)

• nadnárodná mobilita je podmienkou
• pravidlo mobility sa uplatňuje v 1. fáze
• hostiteľská organizácia sa musí nachádzať v ČŠ /AK EÚ 



Global Fellowship (GF)

• Ako to funguje?

- skúsený vedecký pracovník (ER) podáva projekt spoločne s hostiteľskou 
inštitúciou nachádzajúcou sa v členskom štáte alebo asociovanej krajine, 
ktorý má počiatočnú odchádzajúcu fázu v partnerskej organizácii v tretej 
krajine

- hostiteľská inštitúcia (ČŠ/AK EÚ) najíma skúseného výskumníka a určuje 
školiteľa

- partnerská organizácia nominuje školiteľa pre vedca a poskytne Letter of 
Commitment

- partnerská organizácia nepodpisuje Grantovú dohodu, nenajíma vedca a 
neuplatňuje si náklady



Global Fellowship (GF)

GF projekt

• píše skúsený vedecký pracovník

• realistické a dobre definované ciele týkajúce sa kariérneho postupu

• konkrétny plán vzdelávania v oblasti výskumu



Global Fellowship (GF)

GF panely
•8 vedeckých panelov

• návrh projektu sa podáva do 
jedného z nich

•samostatný poradovník v rámci 
každého
z panelov



Global Fellowship (GF)

GF – Letter of Commitment

• len pre Globálne štipendium

• neexistuje šablóna

• musí byť aktuálny

• na hlavičkovom papieri s pečiatkou

• podpísaný štatutárom organizácie alebo jeho 
zástupcom



Dôležité!!!!

- môžete podať len jeden projekt v rámci výzvy

- nemôžete požiadať o EF a GF v rámci jednej výzvy

- ak môžete podávať projekt v rámci EF do viacerých 
panelov (Std, Car, Reint), vyberte si ten, ktorý 
najlepšie zodpovedá vašej situácii



MSCA – Individuálne štipendium

Dočasné vyslania (secondments)
• v rámci IF, možné vyslanie do ktorejkoľvek hostiteľskej organizácie v rámci    

Európy

• jasne zdôvodnené a opísané v časti B

• jednorazové alebo rozdelené na kratšie vyslania

• vo viacerých partnerských organizáciách

• významný prínos pre dopad štipendia - pobyt v tretích krajinách

• inštitúcie v rámci krajiny prijímateľa grantu

• v ideálne v rámci iného sektora, z akademického do neakademického, napr.   

firma, múzeum archív 



MSCA – Individuálne štipendium

- viac ako len výskumný projekt; štipendium pre kariérny rozvoj

- školenie (tréning) prostredníctvom výskumu (individuálny projekt)

- ďalšie vedecké zručnosti (nové techniky, nástroje atď.)

- prenositeľné zručnosti (napríklad komunikácia, práva duševného vlastníctva, 
podnikanie atď.),

- interdisciplinárny / medzisektorový prenos poznatkov (secondments)

- môžete stráviť až 6 mesiacov v inej organizácii (ideálne v rámci iného sektora)

v Európe

- možnosť prepojenia s priemyslom, mimovládnymi organizáciami, verejným 
sektorom, národným archívom atď.

- výskumné a finančné riadenie štipendia

- organizovanie a účasť na podujatiach (vrátane verejnej angažovanosti)

- vzdelávanie v otázkach rodovej rovnosti a etiky

Musí sa riadiť plánom rozvoja kariéry – Carrer Development Plan



Plán rozvoja kariéry – Career Development Plan
(CDP)

Nepoužívajte CDP v aplikácii, ale popíšte, ako to bude

Používané počas štipendia na monitorovanie pokroku v oblasti výskumu,

Odbornej prípravy a všetkých ostatných spoločenských aktivít

Nepíšte CPD do projektovej žiadosti, ale popíšte, ako bude použitý počas 
štipendia na monitorovanie pokroku v oblasti výskumu, odbornej prípravy a 

všetkých ďalších aktivít v rámci štipendia

Cieľom MSCA je pripraviť vedcov pre ich kariéru v rôznych sektoroch 



MSCA Individual Fellowship (IF)

Rozpočet

• počíta sa  na základe informácií vo formulári A4

• finančná podpora je poskytovaná po dobu trvania štipendia

• Európska komisia pokrýva až 100% oprávnených nákladov



MSCA Individual Fellowship (IF)

Rozpočet

• na základe jednotkových nákladov

• jednotkové náklady sú predkalkulované

• čiastky v € za jednotkovú cenou

• celkom = jednotkové náklady * x počet jednotiek



MSCA Individual Fellowship (IF)

Rozpočet
náklady pokryté z prostriedkov EK:

• nábor výskumníka

• výskum, vzdelávanie a náklady na vytváranie sietí 
kontaktov

• manažment a nepriame náklady

• maximálna výška je stanovená v grantovej dohode



MSCA Individual Fellowship (IF)



MSCA Individual Fellowship (IF)
Príklad rozpočtu (Guide for Applicants)



Individual Fellowship (IF)

Návrh projektu



Individual Fellowship (IF)

Ako požiadať o grant





Online projektová žiadosť



Vedecké panely

- MSCA využíva 8 vedeckých panelov na evaluáciu

- musíte si vybrať jeden z nich pri podávaní projektu 
online



Descriptors (Keywords)

Môžete pridať až päť (minimálne tri) deskriptorov v poradí

podľa významu:

• 1. a 2. deskriptor musia byť vybrané zo zoznamu

pre vedecký panel, ktorý ste si vybrali

• 3.  (4. a 5. ) deskriptor (y) môže byť vybraný z ktoréhokoľvek z

ôsmich vedeckých panelov

- deskriptory pomôžu priradiť váš návrh projektu hodnotiteľovi s 
príslušnými odbornými znalosťami

- zoznam deskriptorov nájdete na zadnej strane Guide for Applicants

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf


Individual Fellowship (IF)
Evaluačné kritériá



Šablóna projektu zodpovedá tejto tabuľke



The “Charter and Code” and
Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

- vložené do hodnotiacich kritérií pre všetky členské štáty
• Charta: manažment kariéry výskumníkov
• Kód: otvorený a transparentný nábor a

ocenenie výskumníkov
• Ak inštitúcia prijala C & C, zahrňte to do svojho 
návrhu
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index)

• HRS4R: dáva do popredia C&C v inštitúciách

• právo používať “HR Logo”

• ak to inštitúcia používa, zahrňte to do svojho návrhu

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index


Ako napísať dobrý projektový návrh 

Rady evaluátorov a

Net4Mobility Network MSCA 

NCP



Všeobecné rady
• použiť vlastný vysvetľujúci názov a nezabudnuteľnú skratku

• diagramy, grafy, tabuľky alebo obrázky sa dajú ľahšie vyhodnotiť ako

text a ušetria priestor - taktiež zníženie veľkosti písma v tabuľkách

• pri opakovanom podaní projektu nepoužívajte iba súhrnnú správu o 
hodnotení na zlepšenie návrhu projektu

• pozrite sa na návrh ako celok, aby ste našli priestor na zlepšenie

• nezabudnite, že štandard sa zvyšuje každý rok a váš návrh sa nehodnotí 
v porovnaní  s minuloročným projektom

• hodnotitelia budú mať prístup k minuloročnej ESR tohtoročnej žiadosti

• uvedomte si celkové váhovanie každého kritéria

• potrebujete dobre skóre vo všetkých sekciách, aby ste mohli byť 
financovaní – nepíšte celý čas 1.1. Research section (12.5% hodnotenia)



Usporiadanie návrhu- nehodnotí sa , ale 
zjednodušuje prácu hodnotiteľom



Gender in H2020

- rodová rovnosť sa teraz výslovne uvádza v hodnotiacich subkritériách pre 
výskumné  a školiace aktivity v rámci  MSCA 

vo svojom návrhu popíšte:
• inovácie v rodovej rovnosti: akékoľvek rodové aspekty vo vzťahu k výskumu, napr.

kardiovaskulárny výskum
http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index_downloads.html
https://genderedinnovations.stanford.edu/

• vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti: vzdelávanie v rodových otázkach / rodové 
inovácie

http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index_downloads.html
https://genderedinnovations.stanford.edu/


Sekcia 1: Excellence 



1.1 Quality of R&I action

• Vzdelávajte hodnotiteľa

- väčšina hodnotiteľov nie sú experti v špecifických oblastiach návrhu
- píšte štýlom, ktorý bude prístupný nielen expertom a využívajte tabuľky, grafy, 
diagramy na ilustráciu, kde je to vhodné 

• Ciele výskumu / otázky

- jasné, fokusované a známe vopred
• porovnajte ich so súčasným stavom (state-of-the-art), ktorý má aktuálny
• uveďte zoznam bibliografických odkazov ( pod čiarou)



1.1 Quality of R&I Action- 2

• Navrhovaná štruktúra:
• začnite odsekom popisujúcim návrh projektu, napr. všeobecne tému 

výskumu, hostiteľskú organizáciu a mená školiteľov, stručná informácia o 
secondmentoch

• načrtnite svoje výskumné ciele / otázky
• popíšte „ state of the art“ a ako s ním ciele súvisia
• podrobne popíšte, ako budete skúmať ciele vášho výskumu (metodológia) a 

rozdeľte si prácu na “work packages”
• vysvetlite originálnosť a inovatívnosť v porovnaní so „state of the art“, 

v prípade potreby zahrňte rodové inovácie
• vysvetlite interdisciplinárnosť výskumu
• vysvetlite vhodnosť výskumného programu pre vašu kariéru a nové 

spolupráce pre hostiteľskú inštitúciu, ktoré z toho vyplynú



1.2 Quality of Training/Transfer of 
Knowledge

Proposal Template refers to a

“two-way transfer of knowledge”

1) z hostiteľskej inštitúcie na vedca (odborná príprava)

2) z vedca na inštitúciu(TOK - transfer of knowledge)



1.2 Quality of Training/Transfer of 
Knowledge

1. Realizujte audit zručností, aby ste vedeli, čo sa potrebujete naučiť (stanovenie 
krátkodobých a dlhodobých kariérnych cieľov)

2. Z výsledkov auditu zručností vytvorte krátky zoznam cieľov odbornej prípravy
začnite tento zoznam na začiatku tejto časti

3. Popíšte plán odbornej prípravy na získanie týchto zručností počas štipendia

- jasne popíšte, čo sa snažíte dosiahnuť (čo – prečo – kedy)
- zahrňte plán odbornej prípravy s dobre definovaným časovým rámcom (Gantt chart)
- musí zahŕňať prípravu a použitie Career Development Plan
- popíšte „secondmenty“ alebo iné príležitosti pre spoluprácu s rozdielnym sektorom 
(priemysel, charita, národný archív), uveďte kedy a prečo
- ak váš hostiteľ má program rozvoja zamestnancov, potom presne uveďte, ako chcete  

zahrnúť do svojho osobného školiaceho plánu príslušné aspekty                                         



1.2 Quality of Training/Transfer of 
Knowledge

Potreba preukázať potenciálne získanie troch druhov zručností:

1. výskumné zručnosti nevyhnutné pre váš výskumný projekt

2. ďalšie výskumné zručnosti (na diverzifikáciu vašich kompetencií)

3. prenositeľné a doplnkové zručnosti (tiež zručnosti užitočné v neakademickej 
sfére)

Získané prostredníctvom školení a na “pracovisku”
VITAE Researcher Development Framework je užitočným zdrojom

www.vitae.ac.uk/rdf

http://www.vitae.ac.uk/rdf


1.2 Quality of Training/Transfer of 
Knowledge



1.2 Quality of Training/Transfer of 
Knowledge (ToK)

• Popíšte zručnosti a poznatky, ktoré
prinesiete na hostiteľskú inštitúciu

Dôležité najmä pre
• Global Fellowships (ToK medzi hostiteľmi v 
rámci a mimo Európy)

• Reintegration European Fellowships (ToK
zvonku do Európy)



1.2 Quality of Training/Transfer of 
Knowledge

• aké poznatky sa presne prenášajú?
• uveďte zoznam s odrážkami alebo tabuľku cieľov
• ako ich prenesiete ?
• aké konkrétne opatrenia použijete, aby ste ich 
aplikovali v hostiteľskej inštitúcii a v Európe
• napríklad: mentoring študentov, workshopy,
účasť na konferenciách, networking, rozvíjanie 
spolupráce s ďalšími európskymi výskumnými 
organizáciami



1.3 Quality of the
supervision/integration

Supervision:
• jasne demonštrovať kvalitu školiteľa
• napríklad: počet postdokov, vedenie PhD študentov, počet MSCA 
projektov, v ktorých sa zúčastnili
• pripomenúť evaluátorovi, že ich nájde v tabuľke Capacities ,Section 5
• tiež spomeňte školiteľa v rámci secondmentu (ak je to relevantné)
• ukážte, že školitelia sú experti v danom odbore : stručné informácie o 
publikáciách, patentoch, grantoch, oceneniach atď. 
(Tip: citujte ich publikácie v sekcii 1.1)
• ak bude výskumník pod dohľadom aj iných členov tímu, uveďte ich 
úlohu a skúsenosti (capacities table)
• vysvetlite úlohu školitelia v štipendiu (e.g. monitoring pokroku vo 
výskumu, pomoc v kariérnom pláne rozvoja)
• píšte stručne, lebo tu nie je veľa priestoru na písanie o školiteľovi



1.3 Quality of the
supervision/integration

• Integrácia v tíme / v inštitúcii

• popíšte kvalitu výskumnej skupiny a celého prostredia

• jasne vysvetlite, ako bude výskumník integrovaný do výskumnej skupiny a prostredia 

hostiteľskej inštitúcie

• vysvetlite možnosť medzinárodných sietí ponúkaných hostiteľom 

• nezabudnite na hostiteľa secondmentov

Cieľom je ukázať , že všetky strany získajú maximálny prospech 

http://www.net4mobility.eu/


1.4 Capacity of the
researcher

- premýšľajte o tom ako o "osobnom vyhlásení" - celkovým cieľom je ukázať

že máte vysoký potenciál pre úspešnú kariéru v oblasti výskumu v sektore, ktorý ste si 
vybrali

- povedzte hodnotiteľovi, aké sú vaše ciele v kariére, a potom vysvetlite, ako

vaše predchádzajúce skúsenosti a toto štipendium vám pomôžu dosiahnuť tieto ciele:

• zdôraznite  svoje hlavné výsledky v oblasti výskumu

• poskytnite dôkaz o vodcovských schopnostiach a nezávislom myslení

• vysvetlite zhodu medzi skúsenosťami s výskumom a navrhnutým projektom a ako 
posilní vaše skúsenosti

• stručne načrtnite, ako plán kariérneho rozvoja zabezpečí dosiahnuteľnosť vašich 
cieľov

• žiadne odporúčania – takže sa musíte „predať“



4. CV

• použite celých 5 stránok - ak máte miesto, popíšte svoje tri hlavné

výsledky výskumu (každý 1 odsek)

• potrebujete vynikajúci „track record“ vhodný pre kariéru, vednú disciplínu

a sektor (akademický / neakademický)

• napr. publikácie / účasť na konferencii, udelené patenty, monografie,

kapitoly v knihách, príklady vedenia v oblasti priemyselných inovácií

• bibliografické informácie publikácií: impakt faktor, počet citácií

• ak nie ste prvým alebo hlavným autorom publikácie, stručne vysvetlite svoj 

prínos

• zahrňte všetky relevantné skúsenosti (výučbu, poradenstvo, supervision, 

organizáciu podujatí, informovanie verejnosti- public outreach)



SECTION 2: IMPACT



Expected Impact 1

From the MSCA Work Programme 2016-2017

At researcher level:

• Increased set of skills, both research-related and transferable ones,

leading to improved employability and career prospects both in and

outside academia

• Increase in higher impact R&I output, more knowledge and ideas

converted into products and services

• Greater contribution to the knowledge-based economy and society

At organisation level (i.e. the host organisation(s)):

• Enhanced cooperation and stronger networks

• Better transfer of knowledge between sectors and disciplines

• Boosting of R&I capacity among participating organisations



Expected Impact 2

At system level (i.e. the research system in Europe):

• Increase in international, interdisciplinary and intersectoral mobility of

researchers in Europe

• Strengthening of Europe's human capital base in R&I with more

entrepreneurial and better trained researchers

• Better communication of R&I results to society

• Increase in Europe's attractiveness as a leading destination for R&I

• Better quality research and innovation contributing to Europe's

competitiveness and growth



Tip

1. skúste zahrnúť všetky tieto očakávané dopady 

v tejto časti

2. buďte špecifickí vo všetkých častiach a poskytnite 

podrobnosti o tom, ako impakt dosiahnete



2.1: Enhancing the
researcher’s career

Vysvetlite vplyv výskumu a školenia na vašu kariéru, napr.

- nové kompetencie  (e.g. výskumné, prenositeľné zručnosti) 

- pobyt v akademickom/neakademickom sektore, secondments

- ako vám pomohol dosiahnuť ciele vo vašej kariére a čo plánujete po 
skončení štipendia a ako vám štipendium pomôže to dosiahnuť

- budúci impakt na európsku spoločnosť a hospodárstvo – tu môžete 

ukázať dopad vašej oblasti výskumu



2.2: Dissemination
and Exploitation

• Stratégia disseminácie:

• cieľové publikum: ďalší výskumní pracovníci, potenciálni používatelia a širšia vedecká a 

inovačná komunita

• opíšte činnosti, aby sa toto publikum dozvedelo o výskume: publikácie, konferencie, workshopy

• opíšte potencionálny impakt ich disseminácie

• 2. Práva duševného vlastníctva a ich využitie

• a. Akú sú využiteľné komerčne?

– vytvorte plány využitia akéhokoľvek IP / komerčného potenciálu vyplývajúceho z projektu

Pre GF: ako ste sa rozhodli "prideliť" IP medzi dvoma hostiteľmi? Pravidlá sú zjednodušené:

https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020

– potencionálny dopad využívania komerčného potenciálu IP

• b. Ako sú výsledky výskumu užitočné pre širšiu spoločnosť?

- opíšte činnosti, ktoré zabezpečia, aby príslušní spoločenskí aktéri (komunita, dobrovoľníci

sektor, tvorcovia politík atď.) profitovali z vášho projektu

- vysvetlite, ako by váš výskum mohol mať vplyv na vysokoškolské vzdelávanie, ak je to možné

- opíšte možný vplyv spoločenského využívania výsledkov

https://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020


2.3: Communication
and Public Engagement

EÚ kladie veľký dôraz na oznamovanie výsledkov výskumu verejnosti

Guidelines dokument * vysvetľuje rozdiel medzi komunikáciou a verejnou angažovanosťou

(public engagement)

• Komunikácia je obojsmerná od odosielateľa k príjemcovi: článok v novinách , TV, rádio

- ako zabezpečíte mediálne pokrytie aktivít projektu

- popíšte potenciálny vplyv mediálneho pokrytia

• Verejná angažovanosť (zapojenie verejnosti) má za cieľ zapojiť veľké publikum a priniesť poznatky

a odbornosť na určitú tému širokej verejnosti

- popíšte aktivity na angažovanie verejnosti v rámci vašich výskumných aktivít

- naplánujte niekoľko aktivít (sociálne médiá, špecifické udalosti) zameraných na viacero divákov

- pripojte sa k miestnym udalostiam: napr. Noc výskumníkov, rozprávajte sa s expertmi vo vašej inštitúcii

- popíšte možný impakt zapojenia verejnosti

* 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/documentation/publications/outreach_activities_e
n.pdf

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/documentation/publications/outreach_activities_en.pdf


Tips for 2.2 & 2.3

1. Zahrnúť kvantifikovateľné ciele pre meranie efektívnosti

diseminácie, využitia, komunikácie a aktivít súvisiacich s 

angažovanosťou verejnosti

2. Sociálne médiá môžu byť použité pre disemináciu, 

komunikáciu a „outreach“



Section III :  Implementation



3.1: Workplan

Pozostáva z Gantt chart (v rámci limitu stránok)

- načasovanie aktivít a celkový pracovný plán

- môžete použiť šablónu alebo ju upraviť



3.1: Workplan

Čo sa zvyčajne uvádza v Ganttovom diagrame

• názvy WP

• WP for Management, Training and Transfer of Knowledge

• WP for Dissemination/Exploitation and Comms/Public Engagement

• Deliverables (výstupy), napr. správa,dokument, software, prototyp

• Milestones (míľniky) : ukončenie zberu dát, záverečná kontrola CDP

• Secondments

• Konferencie, workshopy, diseminačné úlohy, aktivity, verejná angažovanosť



3.2: Tasks and Resources

Stručný popis WP (tabuľka)

• uviesť krátky zoznam „Tasks“ v rámci každého WP

• Management tasks: stretnutie so školiteľom, štandardné správy pre EÚ 
(finančné a technické správy na konci štipendia)

• Diss/Exploi/Comms/Engage tasks alebo podujatia musia korešpondovať

s časťou 2 (section 2) a Training/ToK tasks – s časťou 1 (section 1)

- opíšte načasovanosť a pracovné vyťaženie WP – že to dáva zmysel

- vysvetlite opodstatnenosť dĺžky trvania štipendia vzhľadom na aktivity

v rámci WP 

- zdôraznite silné stránky a uskutočniteľnosť pracovného plánu 



3.3: Management
Structure & Procedures

- vysvetlite, ako bude monitorovaný a riadený pracovný plán

- hlavným manažérom je školiteľ v spolupráci s hostiteľskou inštitúciou

a výskumníkom

- Úlohy:

• monitoring pokroku (výskum, odborná príprava, prenos poznatkov ) – vysvetliť 

úlohu školiteľa (vrátanie počtu stretnutí)

• finančný manažment – kto ho bude vykonávať - opísať skúsenosť vykonávateľa 

• IPR manažment – vysvetliť úlohu kancelárie technologického transferu a 
komercionalizačných aktivít

• zahrňte plán rizík a ako ich zvládnete (plán B) – pre výskum a štipendium 

ako také – prepojenie WP



3.4: Infrastructure &
Institutional Environment

Opíšte hlavnú úlohu všetkých organizácií v rámci štipendia

• hostiteľská inštitúcia v Európe

• inštitúcia mimo Európy (pre GF)

• hostiteľská inštitúcia „secondmentu“ (ak je to vhodné)

• Pre GF je potrebný - Letter of Commitment 

- obsah by mal zodpovedať tomu, čo je v návrhu projektu



3.4: Infrastructure &
Institutional Environment

Zdôraznite záväzok hostiteľskej inštitúcie opísaním jej infraštruktúry, ktorá 

prispeje k úspešnej implementácii výskumného projektu

• pripomeňte evaluátorovi, že popis infraštruktúry nájde v Section 5

(Capacity of the Participating Organisations) – neduplikujte informácie

• Infraštruktúra - kancelárie, laboratóriá, IT zariadenia, programy rozvoja 

výskumníkov, HR, finančné oddelenia, knižnice....

• pomoc pri premiestnení výskumníka (EURAXESS môže pomôcť)

• informácie C&C, HR logo 

• secondments – hostiteľská inštitúcia



5: Capacities Tables
• jedna pre organizáciu (vrátane hostiteľa secondmentov)

• Max. 1 strana pre organizáciu



6: Ethics Issues
Etické otázky budú kontrolované vo všetkých návrhoch 

• v prípade potreby dôjde k  samostatnému „Ethical Review„

• Etická tabuľka sa nachádza v administratívnych formulároch

Ak ich zahrniete, tak v časti B musíte:

• jasne opísať, ako ich budete riadiť

• či projektový návrh spĺňa národné legislatívne a etické požiadavky

• kto bude dohliadať na etické aspekty projektu ? Napr. etická komisia, úradník

pre ochranu údajov

• uveďte vzorové súhlasné formuláre

• nie je tu žiaden limit týkajúci sa počtu strán

• H2020 ethics guide:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020
_hi_ethics-self-assess_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf


Mgr. Iveta Hermanovská

Národný kontaktný bod

MSCA

ERC 

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Tel:     + 421 2 69253 164 
Mobil: + 421 917 733 513 

iveta.hermanovska@cvtisr.sk
www.h2020.cvtisr.sk
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