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MSCA 
     

         Excellentnosť 
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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 
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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 
14/04/2014 – 1/10/2015 

EUR 80.00 million in 2014 
EUR 80.00 million in 2015 

NIGHT 
 

11/12/2014 – 4/03/2014 EUR 8.00 million 
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Kde hľadať informácie o MSCA? 
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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


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

Európska rada pre výskum (ERC) 
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• prvá európska organizácia zriadená Európskou komisiou v r. 
2007 na podporu špičkového výskumu na hraniciach poznania 

• podporuje originálne myšlienky, novátorské výskumné 
projekty, ktorých cieľom je prekročiť hranice poznaného aj 
nepoznaného vo všetkých vedných disciplínach 

• jediným kritériom hodnotenia je vedecká excelentnosť 
výskumníka a jeho vedeckého zámeru 

• granty ERC sú vnímané ako veľmi prestížne a tiež ako meradlo 
kvality vedy 

• ERC grant môže pokrývať 100% všetkých priamych 
oprávnených nákladov a príspevok na nepriame 
náklady(25%).  
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Európska rada pre výskum (ERC) 
• ERC podporuje všetky vedné odbory – nestanovuje žiadne 

tematické priority 

• granty sú prenosné a sú viazané na osobu hlavného riešiteľa, 
ktorý môže v priebehu projektu zmeniť hostiteľskú inštitúciu 

 

Viac informácií o typoch grantov si pozrieme na: 

 

'Step by step to ERC grants‚                          

 

http://vimeo.com/94179654                            
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Podrobnejšie informácie 
 

    European Research Council 

    http://erc.europa.eu/ 

 

Participant portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Horizon 2020  

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 
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