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Čeho chcete ve Vaší vědecké kariéře dosáhnout?
Potenciální dopad projektu na Váš profesní růst?

Akce Marie Skłodowska-Curie I
Program pro podporu mobility, profesního rozvoje
a kariérního růstu výzkumných pracovníků
Základní podmínka: mezinárodní mobilita …

Žadatelé – výzkumní
pracovníci - nesmí v
posledních 3 letech
před uzávěrkou
žít, pracovat nebo
studovat v zemi, do
které o pobyt žádají,
déle než 12 měsíců!

3. země (TC)

EU

AC („associated countries to H2020“): Albánie, Bosna a Hercegovina, bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Moldavsko, Island, Izrael, Černá Hora, Norsko, Faerské ostrovy,
Srbsko, Švýcarsko (od 15/9/2014),Turecko (http://ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf)

Akce Marie Skłodowska-Curie II
Cíle a základní rysy:
 optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě
 bottom–up přístup (kromě témat EURATOMu!)
 projekty na plný úvazek
 rozpočet 6,162 mld. € (2014-2020)

Výzkumní pracovníci (VP):
 začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.
 zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.
(Min. podmínka pro účast VP: akademický titul, opravňující ke studiu v
doktorském studijním programu.)

Hostitelské instituce:
 univerzity, výzkumná pracoviště a podniky …

Akce Marie Skłodowska-Curie
Definice
 2 sektory: akademický/ne-akademický („academic/non-academic“)

Zdroj: EK, DG EAC

 2 druhy účastníků: příjemci/partnerské organizace

(„beneficiaries/partner organisations“)

Akce Marie Skłodowska-Curie III
Typy grantů
Individual
Fellowships
(IF)
Innovative
Training
Networks
(ITN)
R&I Staff
Exchange
(RISE)
COFUND
European
Researcher´s

NIGHT

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro
zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit
jejich další vzdělávání a profesní růst díky
mezinárodní a mezisektorové mobilitě
Doktorské studijní programy, navržené
mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z
veřejného i soukromého sektoru
Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou
výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků
v rámci společného projektu
Spolufinancování regionálních, národních a
mezinárodních programů pro financování vědeckovýzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů
setkání VP se širokou veřejností s cílem usnadnit
dialog mezi VP a veřejností a motivovat mladé lidi k
volbě profese VP, v celé EU každoročně v září

Individuální vědecko-výzkumné pobyty
pro zkušené výzkumné pracovníky
Příležitosti pro postdoky!

Individuální vědecko-výzkumné pobyty
pro zkušené výzkumné pracovníky
(Individual Fellowships - IF)
 podpora profesního rozvoje a kariérního růstu ER*
 European Fellowship – instituce v ČS EU/AC (1-2 roky), 88% rozpočtu výzvy

 Reintegration Panel* - podpora reintegrace/návratu ER ze 3. zemí do
EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě

 Career Restart Panel (CAR) - podpora návratu do výzkumu po pauze,
pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve výzkumu
 Global Fellowship* – mobilita v první fázi (1-2 roky) do 3. země, ve druhé fázi

(1 rok) do ČS EU/AC (na návratovou fázi se nevztahuje podmínka mobility)
 možnost vyslání („secondment“ ), v Evropě, zejména do ne-akademického sektoru

 max. 3 měs. (u grantu na dobu do 18 měsíců)
 max. 6 měs. (u grantu delšího trvání)

* „IF Global & Reintegration: nationals of EU/AC & long-term residents only (long-term
residence = a period of full-time research activity of at least 5 consecutive years).“

Jak najít hostitelskou instituci? - IF
 aktivujte osobní kontakty
 navštěvujte konference s Vaším CV a abstraktem projektu
 kontaktujte instituci přímo se CV a abstraktem projektu
 zdůrazněte oboustranně výhodnou situaci („win-win“):

Budete mít vlastní zdroj financování!
Hostitelská instituce také získá určité finance!
 projděte si webové stránky institucí, portál EURAXESS Jobs, www.h2020.cz

Výběr hostitelské instituce:
 mezinárodní spolupráce a sítě
 zkušenost s (evropskými) projekty / účast v nich
 výzkumné infrastruktury, kvalita školení (vedoucí, kurzy)
Postup:
 Projekt podává budoucí školitel (supervisor)! po dohodě s výzkumníkem.
 REA provede hodnocení a uzavře grantovou dohodu s hostitelskou institucí.
 Hostitelská instituce uzavře pracovní smlouvu s výzkumníkem.

EURAXESS

Síť poskytující informace a pomoc jak přijíždějícím,
tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům …

EURAXESS Jobs – nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU projektů)
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs

://ec.europa.eu/euraxess/jobs

ITN, IF,
COFUND

Inovativní školící sítě
(Innovative Training Networks - ITN)

 sítě, zajišťující školení a odbornou přípravu začínajících výzkumných pracovníků
 společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR stát se součástí

mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové)
a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce
 pouze ESR ze všech zemí (podpora na dobu 3-36 měsíců, secondmenty až 30%)
 min. 3 partneři (min. 2 partneři pro EID) z různých zemí ČS/AC (EURAXESS Jobs)
 u EID – min. 1 partner z ne-akademického sektoru
 jen u EID povinná konsorciální sml. (u ETN, EJD doporučená)
 max. 540 (u EID se 2 příjemci 180) člověkoměsíců, délka projektu: max. 4 roky
 u EID a EJD musí být ESR zapsáni v doktorském studijním programu, povinná

„joint supervision“

ITN - KONSORCIA
European Training Networks

Joint/double/multiple
doctoral degrees

Zdroj: EK

Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty
(Research & Innovation Staff Exchange - RISE)

 podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí formou výměn

pracovníků („secondments of staff members“) v rámci společného projektu
 „staff members“: výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí

pracovníci, min. 6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na
vysílající instituci

Annex I WP!

 délka výměny: 1-12 měsíců
 max. 540 člověkoměs., 4 roky

 partneři z min. 3 zemí
(alespoň 2 partneři z EU/AC)
 „secondmenty“ v rámci Evropy
musí být mezisektorové
 „secondmenty“ nemohou
probíhat v rámci jedné země
či pouze mezi 3. zeměmi
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/
annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf

Spolufinancování regionálních,
národních, mezin. programů (COFUND)

vědecko-výzkumné pobyty
(ER ze všech zemí)

doktorské studijní programy
(ESR)

 1 příjemce: právní subjekt se sídlem v EU/AC
 cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelence ve

vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou
 min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce
 délka financování programu: 3-5 let, max. 10 mil. €/1 příjemce
 příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu (50% z

jednotkových nákladů uvedených ve WP)
Cofunded Fellowship Programmes: CORDIS nebo https://maps.google.at/maps/
ms?msid=213886836935025775306.0004ce712744501893f6c&msa=0&dg=feature

CORDIS – Projects and Results:
http://cordis.europa.eu/fp7

Finanční příspěvek EU
Researcher unit cost

Institutional unit cost

[person/month]

[person/month]
Family
allowance

Research,
training and
networking
costs

Management
and indirect
costs

600

500

1 800

1 200

600

500

800

650

Marie
SkłodowskaCurie Action

Living
allowance

Mobility
allowance

ITN

3 110*

IF

4 650*

RISE
COFUND

Researcher unit cost

Institutional unit cost

[person/month]

[person/month]

2 000

1 800

ESR

3 710**

ER

5 250**

* upraveno o korekční koeficient dané země
** Tyto náklady budou EK spolufinancovány z 50%.

700
650**

Hodnocení MSCA projektů


žadatel zvolí odborný panel, který bude hodnotit předložený návrh:
Chemie (CHE)
Sociální a humanitní vědy (SOC)
Ekonomické vědy (ECO)
Informatika a technické vědy (ENG)
Životní prostředí (ENV)
Vědy o živé přírodě (LIF)
Matematika (MAT)
Fyzika (PHY)
+ CAR a Reintegration panel (u IF – European Fellowship)

Postup při hodnocení projektů
1. REA vyřadí návrhy, které nesplňují formální náležitosti.
2. REA vybere pro každý projekt minimálně 3 experty z
databáze hodnotitelů.
3. Experti ohodnotí projekt nezávisle na sobě.
4. Experti sjednotí hodnocení projektu na společném jednání.
5. Odborné komise (panely) sestaví definitivní pořadí projektů
podle jejich celkového hodnocení.
6. Na základě rozpočtu odborné panely sestaví seznam
projektů navržených k financování (main list) a seznam
náhradních projektů (reserve list).
 zpráva o vyhodnocení: Evaluation Summary Report – ESR

Hodnotící kritéria I
Hodnocení na stupnici 0,0 až 5,0







0- The proposal fails to address the criterion or
cannot be judged due to missing or incomplete
information.
1– Poor. The criterion is inadequately
addressed, or there are serious inherent
weaknesses.
2– Fair. While the proposal broadly addresses
the criterion, but there are significant
weaknesses.
3– Good. The proposal addresses the criterion
well, although improvements would be
necessary.
4– Very Good. Proposal addresses the
criterion very well, but a small number of
shortcomings are present.
5– Excellent. The proposal successfully
addresses all relevant aspects of the criterion
in question. Any shortcomings are minor.

Minimální požadovaná hodnota pro celkové hodnocení návrhu je 70%.

Hodnotící kritéria II

Individuální vědecko-výzkumné pobyty

Individuální vědecko-výzkumné pobyty
Část B návrhu
The project proposals are submitted
by the host organisation,
which is represented by the
supervisor!, in liaison with the
researcher.

max. 10 stran!

max. 5 str!
max. 1 str. /příjemce!
Ethics Self Assessment
nutno přiložit pro
partnerské organizace ve 3.
zemích u Global Fellowship

Participant Portal Submission Service (PPSS)
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/index.html

Guide for Applicants,
+ MSCA Work
Programme 2014-15

Termíny výzev

Výzva

Datum
vyhlášení

Datum
uzávěrky

Rozpočet

RISE-2015

6.1.2015

28.4.2015

80 mil. €

IF-2015

12.3.2015

10.9.2015

213 mil. €

COFUND-2015

14.4.2015

1.10.2015

80 mil. €

Individuální vědecko-výzkumné pobyty
Časový harmonogram výzvy z r. 2014

5M

3M

Zdroj: GfA

MSCA – 1. výzvy (2014)
Průměrná míra úspěšnosti dle typu akce
Typ akce Marie Curie

Průměrná míra úspěšnosti

ITN – ETN

8,6%

ITN – EID

15,3%

ITN - EJD

13,1%

RISE

43%

Zdroj: REA

Příklady podpořených MSCA projektů z H2020
Sustainable Synthesis of Amides (EF)
Délka trvání: 24 měsíců, výše finančního příspěvku EU: 160 800 €
Účastník: UNIVERSITEIT ANTWERPEN, náplň: udržitelná syntéza amidů …

Integrating molecular water oxidation catalysts with semiconductors for
solar fuels generation (EF)
Délka trvání: 24 měsíců, výše finančního příspěvku EU: 183 455 €
Účastník: IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE

Technologické centrum AV ČR
Národní informační centrum pro evropský
výzkum - NICER
Poslání
 respektované hlavní národní informační, konzultační a školící pracoviště pro
otázky H2020 (projekt CZERA, financovaný MŠMT, 10/2010 – 12/2015)
 komplexní podpora účasti českých výzkumných týmů při zapojovaní do
rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace resp. do ERA vč.
získávání zpětné vazby o úrovni zapojení národních týmů do RP
 zkušený tým NCP a analytiků RP
Naše služby
 informační aktivity - informační dny, semináře, workshopy pro žadatele,
konference, web www.h2020.cz - newsletter, odběr novinek
 publikační aktivity (časopis ECHO – www.tc.cz,
edice Vademecum …)
 statistická data, analýzy a monitoring účasti ČR v RP
 projektové poradenství (ve fázi přípravy i řešení
projektu) - prescreening, finanční a právní aspekty …

Zdroje informací
Informace o výzvách
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Akce Marie Skłodowska-Curie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/rea (Výkonná agentura pro výzkum)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts
(registrace do databáze hodnotitelů)
www.h2020.cz (TC AV ČR)
http://mariecurieactions.blogspot.ch/ (Marie Curie blog)
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html (podpořené projekty)
EURAXESS (nabídka pracovních míst a vědecko-výzkumných pobytů)
http://ec.europa.eu/euraxess

Petra Perutková
NCP pro granty ERC a akce Marie S.-Curie
perutkova@tc.cz
Finanční otázky:
lojkova@tc.cz
matouskova@tc.cz

234 006 161

Právní otázky vč. IPR:
kotoucek@tc.cz
© Technologické centrum AV ČR
http://www.tc.cz, http://www.h2020.cz

