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Základné informácie
• MSCA podporujú mobilitu, tréning a kariérny rast výskumníkov všetkých
národností od 1990 (od FP3)

• Podporujú všetky oblasti výskumu - od základného výskumu, cez aplikovaný
až po vývoj a inovácie

• Prístup zdola-nahor
• Účasť akademického aj neakademického sektora, pričom zahrnutie
neakademického sektora, hlavne priemyslu a MSP, je vítané

• Mobilita je kľúčovou podmienkou – medzinárodná aj medzisektorová, na
posilnenie zručností a kompetencií

• Finančný príspevok je 100%
• Rozpočet 2014-2020: 6 162 miliónov €

Ciele a dopady
•Hlavný cieľ
Cieľom je zabezpečiť optimálny rozvoj a dynamiku využitia intelektuálneho kapitálu
Európy, vytváranie nových zručností a inovácií

•Dopady
- MSCA podporujú nový, kreatívny typ odbornej prípravy vo výskume, vrátane
prípravy doktorandov
- MSCA ponúkajú medzinárodne konkurencieschopnú výskumnú kariéru pre
najlepších výskumníkov
- MSCA umožňujú výskumníkom získať zručnosti a kompetencie, ktoré si vyžadujú
budúce výzvy

- MSCA posilňujú mobilitu a spoluprácu vo výskume medzi krajinami, sektormi a
odbormi

•MSCA = excelentný tréning výskumníkov + mobility pre kariérny rast

MSCA v Horizonte 2020
4 hlavné aktivity:

1. ITN - Innovative Training Networks (mladí výskumníci)

doktorandská a počiatočná odborná príprava výskumníkov navrhnutá
medzinárodnými sieťami organizácií z verejného a súkromného sektora
2. IF - Individual Fellowships (skúsení výskumníci)

individuálne štipendiá (fellowships) pre najperspektívnejších skúsených
výskumníkov na rozvoj ich zručností prostredníctvom medzinárodnej a
medzisektorovej mobility
3. RISE - Research&Innovation Staff Exchange (výmena pracovníkov)

medzinárodná a medzisektorová spolupráca prostredníctvom výmeny pracovníkov
vo výskume

4. COFUND - Co-funding of regional, national and international programmes

spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov

1. ITN
Innovative Training Networks
Cieľ:

vychovať novú generáciu kreatívnych, inovatívnych mladých výskumníkov s
podnikateľským cítením schopných reagovať na súčasné aj budúce výzvy

Rozsah:

podpora spoločnej odbornej prípravy výskumníkov a v rámci doktorandských
programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií,
výskumných infraštruktúr, firiem a MSP z rôznych štátov Európy ale aj mimo nej

2. IF
Individual Fellowships
Cieľ:

zvýšiť kreatívny a inovačný potenciál skúsených výskumníkov, prostredníctvom
špeciálnej odbornej prípravy, medzinárodnej a medzisektorovej mobility

ponúknuť príležitosti získať nové poznatky a pracovať na výskumných
projektoch v európskom kontexte alebo mimo Európy

reštartovať kariéru individuálnych výskumníkov
Rozsah:

individuálne, medzinárodné štipendiá („fellowships“) pre najlepších a
najperspektívnejších výskumníkov, ktorí sa budú môcť zamestnať v členských
štátoch EÚ a asociovaných krajinách

3. RISE
Research&Innovation Staff Exchange
Cieľ:

propagovať medzinárodnú a medzisektorovú spoluprácu cez výmenu pracovníkov
pôsobiacich vo výskume a vývoji; umožniť zdieľanie poznatkov a nápadov medzi
výskumom a trhom a naopak
Rozsah:

podpora rozvoja partnerstiev vo forme spoločných výskumných a/alebo
inovačných projektov; zdieľanie poznatkov prostredníctvom medzinárodnej ako aj
medzisektorovej mobility, založenej na obojsmernom dočasnom vysielaní
pracovníkov vo výskume a vývoji (výmeny) so zabudovaným mechanizmom
návratu,

do výmien môžu byť zapojení mladí výskumníci, skúsení výskumníci, ale aj
administratívni, technickí pracovníci a pracovníci manažmentu, ktorí budú priamo
zapojení do realizácie projektu,

spolupracujúce organizácie v rámci Európy môžu realizovať len medzisektorovú
mobilitu,

4. COFUND
Cieľ:

• stimulovať regionálne, národné a medzinárodné programy podporujúce
excelentnosť v odbornej príprave výskumníkov, mobilitu a rozvoj kariéry;
šíriť príklady dobrej praxe a osvedčených postupov programov Marie
Sklodowska-Curie,

• spolufinancovať nové alebo existujúce regionálne, národné alebo
medzinárodné programy, ktoré sa budú môcť otvoriť poskytovaniu
medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej odbornej príprave
výskumníkov ako aj medzinárodnej a medzisektorovej mobilite
výskumníkov vo všetkých štádiách kariéry;

Prečo ísť do projektu?
 Skúsenosti – pracovné aj osobné
 Poznávanie nových ľudí, krajín, kultúr
 Budovanie vlastnej siete
spolupracovníkov založenej na
osobnom kontakte

 Nové priateľstvá

Dôležité linky:
MSCA :
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesk%C5%82odowska-curie-actions
Základné info o aktuálne otvorených výzvach :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/index.html

Ďakujem za pozornosť

