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MSCA



MSCA-IF
• Cieľom akcie je zvýšiť kreatívny a inovatívny

potenciál výskumníkov, ktorí chcú zlepšiť svoje
zručnosti výmenou znalostí prostredníctvom
cezhraničnej a medzisektorovej mobility.

o Realizácia kvalitného výskumného projektu 
prostredníctvom mobility na hostiteľskej inštitúcii

o Rozvoj ľudských zdrojov vo vede a výskume            
s dôrazom na profesijný rast výskumníkov

o Prepájanie akademickej oblasti s priemyslom

o Všetky výskumné oblasti (okrem tých, ktoré 
pokrýva EURATOM)



Typy štipendií

• European Fellowships (EF) – 12 – 24-mesačný výskumný
pobyt sa realizuje v členských štátoch EÚ a v pridružených
krajinách
� v rámci tejto schémy existuje možnosť požiadať o

štipendium na opätovné naštartovanie kariéry
výskumníka (EF-CAR) a na návrat výskumníkov z
tretích krajín do Európy (EF-RI)

• Global Fellowships (GF) – ide o vyslanie výskumníka z
Európy do tretej krajiny na obdobie 12 – 24 mesiacov
s následnou povinnou 12-mesačnou fázou návratu do
hosťujúcej organizácie v Európe



Widening Fellowships (EF)NOVÉ!

Widening countries:

Bulharsko, Cyprus, Česká 
republika, Estónsko, Chorvátsko, 
Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, 
Luxemburg, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko 

+ pridružené krajiny



Zúčastnené strany
Výskumný pracovník/fellow
• min. PhD. titul alebo 4-ročná výskumná prax 
• žiadne vekové obmedzenie, žiadne obmedzenie štátnej 

príslušnosti
• v čase uzávierky výzvy sa žiadateľ nesmie zdržiavať, resp. 

vykonávať svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium atď.) v krajine 
hostiteľskej organizácie v uplynulých 3 rokoch viac ako 12 
mesiacov (pre EF-CAR, EF-RI platia špecifické podmienky) 

Príjemca grantu/beneficiary
• príjemca grantu je hostiteľská inštitúcia ako právny subjekt
• sídlo v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajine (EF)
• môže byť z akademického aj neakademického sektora
• zodpovedá za implementáciu projektu
• zamestnáva výskumného pracovníka
• reprezentuje ho školiteľ, resp. supervisor výskumníka



Dočasné vyslanie
• Predstavuje jednu z možných aktivít projektu
• Prijímajúca partnerská organizácia so sídlom v členskom

štáte EÚ alebo pridruženej krajine
• Odporúčané ako vhodný nástroj na transfer poznatkov a

možnosti tréningu
• Očakáva sa, že sa uskutoční v odlišnom sektore

(akademický/neakademický), ale nie je to podmienka
• Môže sa realizovať vcelku alebo rozdeliť na kratšie pobyty
• Vyslanie/secondments ≠ krátkodobá návšteva alebo práca

v teréne (krátkodobé pobyty sa na rozdiel od vyslania
môžu uskutočniť aj v tretích krajinách)



Postup pri podávaní 
žiadosti

• Projektové návrhy sa podávajú výlučne cez 
elektronický portál (Participant Portal)  

• Žiadatelia sa do systému prihlasujú cez účet ECAS 
(European Commission Authentication Service)

• Uvádza sa PIC číslo hostiteľskej inštitúcie, 
v prípade UK:

ECAS = osobný účet (e-mailová adresa), PIC = inštitúcia

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

999841566







Postup pri podávaní 
žiadosti

• Návrh projektu vypracuje výskumník v spolupráci 
s hostiteľskou inštitúciou

• Projekt predkladá školiteľ 
• Okrem výskumného zámeru treba do projektu 

zahrnúť plánované tréningy, publikácie, účasť na 
konferenciách (v prípade úspešnej žiadosti sa 
predkladá plán kariérneho rozvoja/Career
Development Plan)

• Pri predkladaní projektového návrhu je 
nevyhnutné postupovať podľa sprievodcu pre 
žiadateľov (Guide for Applicants) 



Časť A
• Section 1: General information about 

the proposal (including the abstract)
• Section 2: Administrative data of

participating organisations
• Section 3: Budget
• Section 4: Ethics issues table
• Section 5: Call specific questions

(declarations on eligibility, personal data, 
secondment, etc.)



Časť B
Document 1 (13-pages limit applied)
• Start page (max. 1 page)
• Table of content (max. 1 page)
• List of participating organisations (max. 1 page)

• Sections 1-3 (max. 10 pages)
1. Excellence 
2. Impact
3. Quality and efficiency of the implementation

Document 2 (No page limit) 
• 4. CV of the researcher
• 5. Capacities of the participating organisation(s)
• 6. Ethical aspects
• 7. Letter of commitment of participating organisation (for GF only) 





Rozpočet
Príspevky pre výskumného pracovníka

osoba/mesiac

Príspevky pre hostiteľskú
inštitúciu
osoba/mesiac

Príspevok na 
mzdu

Príspevok na 
mobilitu

Príspevok na 
rodinu

Príspevok na 
výskum, 

školenia a 
networking

Príspevok na 
manažment a 

nepriame 
výdavky

4 880* 600 500 800 650

* Korekčný koeficient zohľadňuje 
rozdielne životné náklady v jedno-
tlivých krajinách dočasného pobytu 
výskumníka.

SK 80,4 %
UK 139,83 % 
DE 97,0 %
SE 121,8 %



Hodnotenie
Excellence Impact

Quality and efficiency of the
implementation

Quality and credibility of the
research/innovation project; 
level of novelty, appropriate
consideration of
inter/multidisciplinary and gender
aspects

Enhancing the future career
prospects of the researcher
after the fellowship

Coherence and effectiveness of the
work plan, including
Appropriateness of the allocation of
tasks and resources

Quality and appropriateness of
the training and of the two way
transfer of knowledge between
the researcher and the host

Quality of the proposed measures
to exploit and disseminate the
project results

Appropriateness of the
management structure and 
procedures, including risk 
management

Quality of the supervision and of
the integration in the
team/institution

Quality of the proposed measures
to communicate the project
activities to different target
audiences

Appropriateness of the
institutional environment
(infrastructure)

Potential of the researcher to 
reach or re-enforce a position of
professional maturity/independence

50% 30% 20%

Weighing

1 2 3
Priority in case of ex aequo

NB: An overall threshold of 70% will be applied to the total weighted score.



Po schválení žiadosti
Grant získava hostiteľská 
inštitúcia, ktorá uzavrie 
grantovú zmluvu s Európskou 
komisiou (REA).

Hostiteľská inštitúcia uzavrie 
pracovnú zmluvu s výskumníkom.

V prípade zapojenia partnerskej 
organizácie do projektu sa 
odporúča, aby s ňou hostiteľská 
inštitúcia uzavrela dohodu o 
partnerstve.



MSCA 
– ďalšie grantové schémy

• ITN – inovatívne školiace siete
o Európske školiace siete
o Európske priemyselné doktoráty
o Európske spoločné doktoráty

• RISE – výmenné pobyty pracovníkov v oblasti
výskumu a inovácií

• COFUND – spolufinancovanie regionálnych, 
národných a medzinárodných doktorandských a 
postdoktorandských programov



Indikatívny časový 
harmonogram

Otvorenie výzvy Uzávierka žiadostí

MSCA-IF 12. 04. 2018 12. 09. 2018

MSCA-ITN 12. 10. 2017 17. 01. 2018

MSCA-RISE 22. 11. 2017 21. 03. 2018

MSCA-COFUND 12. 04. 2018 27. 09. 2018



Dôležité odkazy
• Web MSCA
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-
curie-actions
• Pracovný program/Work Programme (aktuálne dostupná len predbežná 

verzia)
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03._h2020-msca-
2018-2020_post_isc_post_pc_for_pre-publication.pdf
Príručka pre žiadateľov/Guide for Applicants (aktualizovaná verzia bude 
zverejnená na jar 2018)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h20
20-guide-appl-msca-if_en.pdf
• CORDIS – databáza schválených projektov
http://cordis.europa.eu/home_en.html
• FAQ – často kladené otázky
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
• Self-evaluation form
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/2016-2017/h2020-
call-ef-msca-if-2016-17_en.pdf
• Blog MSCA
http://mariecurieactions.blogspot.sk/
• Kariérny rozvoj výskumníkov
www.vitae.ac.uk/researchers-professional-development/about-the-vitae-researcher-
development-framework



ERC granty



Základné informácie

• Európska rada pre výskum (ERC) podporuje 
ambiciózne projekty jednotlivcov, ktorí sa 
zaoberajú výskumom na hraniciach 
súčasného poznania

• Otvorené pre všetky vedné disciplíny
• Žiadne vekové obmedzenie, žiadne 

obmedzenie štátnej príslušnosti
• Vynikajúci výskumný profil primeraný 

kariérnemu stupňu
• Originálna výskumná myšlienka, inovatívny 

prístup a istý stupeň rizikovosti



Základné informácie

• Výskum sa musí realizovať v hostiteľskej 
výskumnej organizácii so sídlom v členskom 
štáte EÚ alebo v pridruženej krajine

• Hostiteľská inštitúcia môže byť 
z akademického aj neakademického sektora



Typy ERC grantov

Starting Grants

2 – 7 rokov po PhD
min. 50 % prac. času

1,5 mil. eur
5 rokov

Consolidator Grants

8 – 12 rokov po PhD
min. 40 % prac. času

2 mil. eur
5 rokov

Advanced Grants

etablovaný výskumník
min. 30 % prac. času

2,5 mil. eur
5 rokov

ERC Synergy Grants

2 – 4 zodpovední riešitelia
min. 30 % pracovného času

10 mil. eur
6 rokov



Začínajúci výskumníci



Menej skúsení výskumníci



Skúsení výskumníci



Časť A
• Section 1: General information about 

the proposal (including the abstract, 
keywords)

• Section 2: Administrative data of
participating organisations

• Section 3: Budget
• Section 4: Ethics issues table
• Section 5: Call specific questions

(declarations on eligibility, personal data, 
excluded reviewers, open research data)



Časť B
Part B1 

• Extended Synopsis: max. 5 pages
• CV: max. 2 pages for Principal Investigator
• All ongoing and submitted grants (Funding ID): 

no page limits; for Principal Investigator
• Track Record: max. 2 pages for Principal Investigator

Part B2

Scientific Proposal: 
1. State-of-the-art and objectives
2. Methodology
3. Resources (including project costs)

max. 15 pages



Rozpočet projektu
Oprávnené výdavky:

o Personálne výdavky
o Cestovné náklady 
o Prístrojové vybavenie
o Spotrebný materiál
o Publikácie (vrátane poplatkov za Open Access)
o Režijné náklady (25 % z celkových priamych nákladov)

• Realistický odhad projektových nákladov 

• Možnosť požiadať o dodatočné prostriedky – konkrétne: 
o počiatočné náklady na presťahovanie riešiteľa do 

členského štátu EÚ alebo pridruženej krajiny 
o špeciálne prístrojové zabezpečenie
o prístup k existujúcej veľkej infraštruktúre



Hodnotiaci proces

Hodnotená len časť B1 
(extended synopsis, Principal

Investigators’ track records, CVs) 

Hodnotená celá žiadosť 
(časť B1 a B2)

Prezentácia projektu v Bruseli



Hodnotiace kritériá
1. Research Project 

Ground-breaking nature, ambition and feasibility

Ground-breaking nature and potential impact of the research project

• To what extent does the proposed research address important challenges? 

• To what extent are the objectives ambitious and beyond the state of the art (e.g. novel

concepts and approaches or development between or across disciplines)? 

• To what extent is the proposed research high risk/high gain?

Scientific Approach

• To what extent is the outlined scientific approach feasible bearing in mind the extent that

the proposed research is high risk/high gain (based on the Extended Synopsis)? 

• To what extent does the proposal go beyond what the individual Principal Investigators

could achieve alone (for Synergy Grants based on the Extended Synopsis)? 

• To what extent does the proposal require and demonstrate significant synergies, 

complementarities and scientific added-value to enable it to achieve its objectives (for

Synergy Grants based on the Extended Synopsis)? 

• To what extent are the proposed research methodology and working arrangements

appropriate to achieve the goals of the project (based on the full Scientific Proposal)? 

• To what extent does the proposal involve the development of novel methodology (based on 

the full Scientific Proposal)? 

• To what extent are the proposed timescales and resources necessary and properly justified

(based on the full Scientific Proposal)?



Hodnotiace kritériá
2. Principal Investigator

Intellectual capacity, creativity and commitment

Intellectual capacity and creativity

• To what extent has the PI demonstrated the ability to propose and 

conduct ground-breaking research? 

• To what extent does the PI provide evidence of creative independent

thinking? 

• To what extent have the achievements of the PI typically gone beyond the

state of the art? 

• To what extent has the PI demonstrated sound leadership in the training

and advancement of young scientists (for Advanced Grant applicants)? 

Commitment

• To what extent does the PI demonstrate the level of commitment to the

project necessary for its execution and the willingness to devote a 

significant amount of time to the project? 



Indikatívny časový 
harmonogram

Otvorenie výzvy Uzávierka žiadostí

Starting Grants 03. 08. 2017 17. 10. 2017

Consolidator Grants 24. 10. 2017 15. 02. 2018

Advanced Grants 17. 05. 2018 30. 08. 2018

Synergy Grants 03. 08. 2017 14. 11. 2017



Dôležité odkazy
• Web ERC
https://erc.europa.eu/
• Work Programme
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-

wp18-erc_en.pdf
• ERC Rules for Submission and Evaluation
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/sgl/erc/h2020-erc-se-rules-

amended2_en.pdf
• ERC Grants – databáza schválených projektov
https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects
• FAQ – často kladené otázky
https://erc.europa.eu/funding/frequently-asked-questions/results
• Guide for Peer Reviews
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/h202
0_peer-review_erc-stg-cog-adg-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/experts_manual/h202

0_peer-review_erc-syg-2018_en.pdf
• ERC Model Grant Agreement
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-

multi_en.pdf



Programy EÚ 
v kontexte kariéry výskumníka



Zhrnutie
• Inovatívnosť, originálnosť témy a prístupu
• Jasný a zrozumiteľný jazyk pre širšie 

odborné publikum
• Dostatočná časová príprava žiadosti
• Dodržanie inštrukcií, formálnych kritérií 

a predpísaného rozsahu
• Konzultácia projektového návrhu 

s kolegami



OPV RUK
• Administratívne aspekty žiadosti 

(oprávnenosť, technické a obsahové otázky   
k podávaniu žiadosti)

• Asistencia pri príprave projektových žiadostí 
(rozpočet, Host Support Letter, ...)
o možnosť pridať si za OPV RUK/CEVED JLF 

kontaktnú osobu do žiadosti
• Komunikácia s Národným kontaktným 

bodom/ERC
• Grantová zmluva a dodatky, dohody o 

partnerstve



Ďakujeme za pozornosť.

Zuzana Lisoňová
Monika Brečková

opv@uniba.sk


