
Program Ľudia (People) 7.rámcového programu 

Marie Curie Actions 

Eva Balažovičová 

Deň akademickej mobility a internacionalizácie II. 

Bratislava, 13. december 2011 



7. rámcový program (7RP) 

◦ Nástroj financovania vedy a techniky EÚ 

◦ Trvanie: 2007 – 2013 

◦ Rozpočet : 54 miliárd EUR 

◦ Štruktúra: špecifické programy 
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Program Ľudia 

◦ Program Ľudia = Marie Curie Actions (MCAs) 

• program podporuje štruktúrovanú odbornú prípravu, mobility a 

rozvoj kariéry výskumníkov 

 

◦ Ciele: 

•  zvýšiť potenciál ľudských zdrojov vo V&V v Európe 

•  stimulovať rozhodnutie vybrať si ako svoju profesiu výskum 

•  podporiť výskumníkov, aby zostali v Európe 

•  pritiahnuť do Európy výskumníkov z celého sveta 

•  poskytnúť možnosti výskumníkom vo všetkých štádiách kariéry 

 



Aktivity Programu Ľudia - schéma 

 Základná odborná príprava (~40% rozpočtu)  
Siete na základnú odbornú prípravu (ITN) 

 
Celoživotná odborná príprava a rozvoj kariéry (~25-30% rozpočtu)  

Vnútroeurópske štipendiá (IEF) / Granty na integráciu kariéry (CIG) 
Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov 

(COFUND) 

Zapojenie priemyslu (~5-10% rozpočtu)  
Prepojenia a partnerské vzťahy priemyslu a akademickej sféry (IAPP) 

Svetové štipendiá (~25% rozpočtu)  
Medzinárodné štipendiá do tretích  krajín a pre tretie krajiny (IOF & IIF);  

Medzinárodná výmena pracovníkov vo výskume (IRSES) 

Koordinačné a podporné aktivity (~1% rozpočtu)  
Európska sieť servisných centier EURAXESS, Noc výskumníkov, Spolupráca NCP 



Marie Curie Actions podporujú 

◦ rozvoj kariéry výskumníkov 

 

◦ úvodné odborné vzdelávanie výskumníkov na 

začiatku kariéry 

 

◦ diverzifikáciu zručností skúsených výskumníkov 

 

◦ medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu 



charakteristika Marie Curie Actions 

 

•  zvyčajne (spoločný) výskumný projekt 

•  žiadne tematické požiadavky ohľadom výskumu 

•  povinné ukončené vzdelanie 2. stupňa 

•  žiadny vekový limit 

•  výskumníci sú kategorizovaní len podľa skúseností 

•  povinná medzinárodná mobilita 

•  transparentné hodnotenie formou peer-review 

 



pravidlo mobility 

◦ výskumník sa musí presunúť do inej krajiny a pracovať 

na svojom projekte tam 

 

◦ výskumník nesmie v danej krajine pobývať ani 

vykonávať hlavnú aktivitu po dobu najmenej 12 

mesiacov v 3 rokoch predchádzajúcich 

uzávierke/nástupu 

 

 



kategorizácia výskumníkov 

◦ výskumníci na začiatku kariéry (early stage 

researchers - ESR)  

– do 4 rokov výskumnej praxe od ukončenia 2. stupňa 

štúdia a bez PhD (teda aj doktorandi) 

 

◦ skúsení výskumníci (experienced researchers - ER)                  

–  najmenej 4 roky výskumnej praxe alebo PhD 

 



čo môže byť financované? 

◦ náklady na plat prijatého výskumníka (až do výšky 

100%) 

 

◦ v obmedzenej výške príspevky na výskum a odborné 

vzdelávanie, networking, režijné náklady, workshopy a 

konferencie, apod. 

 



Podpora EÚ  
 

o Mesačný príspevok na životné náklady - ITN, IAPP, IxF 

o Príspevok na náklady spojené s relokáciou - ITN, IAPP, IxF 

o Príspevok na tréning a výskum - ITN, IAPP, IxF 

o Manažment - ITN, IAPP 

o Režijné náklady - ITN, IAPP, IxF 

o Drobné vybavenie - IAPP 

 

o IRSES – príspevok na cestovné a relokačné náklady (1900 
EUR/osoba/mesiac) 

o CIG – príspevok na vlastný výskum (25 000 EUR/výskumník/rok) 

o COFUND – spolufinancovanie vo forme navýšenia rozpočtu o 40% 



kto podáva žiadosť o financovanie? 

◦ aktivity z iniciatívy organizácií (host-driven actions)                

 – výskumné organizácie, financujúce organizácie 

 

◦ aktivity z iniciatívy jednotlivca (individual driven actions)         

 – výskumník v spolupráci s organizáciou, v ktorej 

bude pôsobiť 
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Host-driven actions 
◦ Siete na základnú odbornú prípravu (ITN) 

– Initial Training Networks 

– cieľ: zlepšenie perspektívy kariéry mladých výskumných pracovníkov z verejného aj súkromného 
sektora 

– 3 typy sietí: Multi-ITN (ITN), Innovative Doctoral Programmes (IDP), European Industrial 
Doctorates (EID) 

 

◦ Prepojenia a partnerské vzťahy priemyslu a akademickej sféry (IAPP) 

– Industry-Academia Partnerships and Pathways 

– cieľ: rozbehnúť a zdynamizovať spoluprácu medzi verejnými výskumnými organizáciami a 
súkromnými komerčnými podnikmi na základe spoločného výskumného programu, vysielania ľudí 
oboma smermi a zdieľania skúseností 

 

◦ Medzinárodná výmena pracovníkov vo výskume (IRSES) 

– International Research Staff Exchange Scheme 

– cieľ: posilnenie partnerstiev vo výskume prostredníctvom výmeny pracovníkov (výskumníci, 
technickí a riadiaci pracovníci) a aktivít podporujúcich sieťovanie medzi európskymi výskumnými 
organizáciami a organizáciami v rámci krajín Európskej susedskej politiky (ESP), resp. krajín, 
s uzatvorenou dohodou o vedecko-technickej spolupráci 

 



Individual Fellowships (IxF) 
◦ Vnútroeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj (IEF)  

– Intra-European Fellowships 

– cieľ: podpora profesionálneho rastu alebo obnovenie kariéry skúsených výskumníkov 
v rôznych etapách ich kariéry 

 

◦ Medzinárodné štipendiá do tretích krajín na rozvoj kariéry (IOF) 

– International Outgoing Fellowships 

– cieľ: posilnenie medzinárodného rozmeru kariéry európskych výskumníkov; získanie nových 
poznatkov v popredných výskumných organizáciách v 3. krajinách; návrat so získanými 
poznatkami a skúsenosťami do výskumných organizácií v ČŠ/AK (povinná fáza) 

 

 

◦ Medzinárodné štipendiá pre výskum v Európe (IIF)  

– International Incoming Fellowships 

– cieľ: individuálne výskumné projekty pre špičkových výskumníkov z 3. krajín zamerané na 
výmenu poznatkov a realizáciu výskumu v Európe, s perspektívou rozvoja obojstranne 
prínosnej výskumnej spolupráce medzi Európou a 3. krajinami  

 

 

 



Granty na integráciu kariéry (CIG)  

 

◦ Career Integration Grants 

 

 

◦ cieľ: povzbudiť ER natrvalo sa usadiť v ERA, napr. po absolvovaní mobility; 
určené pre výskumníkov s ponukou na stále miesto v Európe; vlastný 
rozpočet na výskum - výrazné zvýšenie predpokladov na stálu integráciu 
výskumníkov nastupujúcich po prvý raz na stále miesto v Európe; umožňuje 
taktiež transfer poznatkov a rozvoj dlhodobej spolupráce s vedeckým a 
podnikateľským prostredím krajiny, z ktorej výskumník prišiel 

 



Spolufinancovanie regionálnych, národných a 
medzinárodných programov (COFUND) 

 

 

◦ Co-funding of regional, national and international programmes 

 

◦ cieľ: zvýšiť možnosti na ďalšiu odbornú prípravu a rozvoj kariéry ER cez 

spolufinancovanie programov, ktoré podporujú medzinárodné mobility ER v rôznych 
štádiách ich kariéry, vrátane výskumníkov krátko po získaní titulu PhD.  

 

◦ Možnosť zapojiť sa ako jednotlivec do už schválených projektov 

– http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cofund 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cofund
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viac informácií o Marie Curie Actions 

◦ http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions 



viac informácií o Marie Curie Actions 

◦ http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/ 



vyhľadajte si výzvu – Research Participant Portal 

◦ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people 



všetky potrebné dokumenty 

 



7.RP ĽUDIA a SLOVENSKO 

◦ Účasť slovenských subjektov v jednotlivých 

schémach Marie Curie Actions: 

– CIG (zlúčené RG, ERG a IRG): 9 projektov 

– ITN: 7 projektov 

– IRSES: 3 projekty 

– IAPP: 1 projekt 

– C&S: 6 projektov 

 

◦ Subjekty: 7 ústavov SAV, UNIBA, TUKE, UPJŠ, 

UMB, SOVVA, IVO... 



stať sa hodnotiteľom pre 7RP 

◦ zaregistrovať sa na 

https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm 

 

https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm


Servisné centrá EURAXESS a mobilitný portál pre výskumníkov 
 



Ďakujem za pozornosť! 

 

Kontakt: eva.balazovicova@saia.sk 

 euraxess@saia.sk  
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