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Akcie Marie Skłodowska-Curie

• Cieľ: podporiť ľudské zdroje vo vede/výskume a ich rozvoj cez mobilitu, ďalšie vzdelávanie, 
profesijný rast

• Základná podmienka je mobilita – medzinárodná + interdisciplinárna + medzi-sektorová

• Pod túto akciu spadajú rôzne typy školiacich programov a školiacich sietí, so zameraním na 
výchovu novej generácie vedcov, výskumníkov ako aj pracovníkov podporujúcich výskum.

• Všetky výzvy otvorené pre všetky vedné odbory (bottom-up prístup)

• Grant vo forme jednotkových nákladov - pokrytie osobo/mesiacov a inštitucionálnych príspevkov



Akcie Marie Skłodowska-Curie: pre koho?

1. MSCA Doctoral Networks  siete školiace doktorandov

2. MSCA Postdoctoral Fellowships  post-doktoranti a mladí výskumníci

3. MSCA Staff Exchanges  ľubovoľný typ pracovníkov podporujúcich výskum

4. MSCA COFUND  co-financovanie tréningových programov

5. MSCA and Citizens    aktivity smerom k verejnosti
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Siete školiace doktorandov

Konzorciá: univerzity, výskumné 
organizácie, výskumné 
infraštruktúry, súkromné 
spoločnosti (vrátane SME)

Financovanie: 
360 až 540 osobomesiacov
Trvanie:  max. 48 mesiacov

Typy: Doctoral networks, Joint
doctorates, Industrial doctorates

Výzva: 22.6 – 16.11.2021

Výmena a mobilita zamestnancov

Konzorciá: univerzity, výskumné 
organizácie, výskumné 
infraštruktúry, súkromné 
spoločnosti (vrátane SME)

Financovanie:
360 osobomesiacov
Trvanie: max. 48 mesiacov

Výzva: 7.10.2021 – 9.3.2022

Spolufinancovanie školiacich 
programov

Organizácia so sídlom v EÚ

Financovanie: 
max. 10 mil. € /prijímateľa 
Trvanie:  max. 60 mesiacov

+ synergie s EŠIF, národnými 
programami, Erasmus+

Výzva: 12.10.2021 – 10.2.2022
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Výskumná mobilita - projekty 
individuálnych riešiteľov 

Individuálny výskumník 

Financovanie:
12 až 36 osobomesiacov
Trvanie:
12 – 36 mesiacov

Výzva: 22.6 – 15.9. 2021





Oprávnené krajiny pre schémy Widening

Do kategórie krajín, ktoré sú menej výkonné v oblasti výskumu a inovácií, patria nasledovné
členské štáty EÚ:
- Bulharsko,
- Česko
- Estónsko
- Grécko
- Chorvátsko
- Cyprus
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Malta, Poľsko
- Portugalsko
- Slovensko
- Slovinsko



Nadchádzajúce príležitosti v oblasti        
šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Networkingové aktivity: 
krátkodobé výmeny 
zamestnancov a expertov, 
školenia, workshopy, účasť na 
konferenciách, s pod.

min. 2 výskumné pracoviská v 2 
čl. štátoch (koordinátor vo WK)

Financovanie: 0.8 – 1.5mil €

Výzva: 15.6 – 21.12. 2021

umožňuje organizácii z WK, 
pripojiť sa k existujúcemu 
konzorciu a prebiehajúcemu 
projektu 

podáva koordinátor celého 
projektu 

Relevantné pre projekty 2.piliera 
Horizontu Európa

Financovanie: 
max. 5 % rozpočtu projektu

TeamingTwinning Hop-on scheme

vytváranie nových /modernizácia
existujúcich centier excelentnosti
cez partnerstvo s poprednou
vedeckou inštitúciou

2 výskumné pracoviská v 2 čl. 
štátoch (koordinátor vo WK)

Financovanie: 15 mil €

Výzva: (tba) - 9.9. 2021



Nadchádzajúce príležitosti v oblasti        
šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

ERA ChairsERA Fellowships

nadväzuje na akciu MSCA 
Postdoctoral Fellowships 2021 

Žiadateľ: pracovisko vo WK + 
výskumník

Podpora pre získanie a udržanie
vysokokvalitných ľudských
zdrojov (držiteľ ERA Chair + 
výskumný tím)

Žiadateľ: jednotlivec alebo 
inštitúcia

Celkový rozpočet: 
80 mil € (32 projektov) 

Výzva: 8.6. 2021 – 15.3. 2022

Kontakt na Národný kontaktný 
bod pre oblasť Rozširovanie 
účasti a posilnenie :
https://eraportal.sk/horizont-
europa/heu-narodne-
kontaktne-body/

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/


Viac informácii: Tematické webináre

Príležitosti pre mladých výskumníkov (MSCA Postdoctoral fellowship a ERA fellowship)
1. jún, 10:00 – 11.40
Registrácia: https://eraportal.sk/podujatia/prilezitosti-pre-mladych-vyskumnikov/?heu=1

Informačný webinár k výzvam MSCA – so zameraním na výzvu Doctoral Networks
9. jún,  9:30 – 11.45
Registrácia: https://eraportal.sk/horizont-europa/

Informačný webinár k výzvam ERA 2021 – 22
15.jún, 10:00- 12:00
https://eraportal.sk/podujatia/informacny-webinar-k-vyzvam-era-2021-22/?heu=1

https://eraportal.sk/podujatia/prilezitosti-pre-mladych-vyskumnikov/?heu=1
https://eraportal.sk/horizont-europa/
https://eraportal.sk/podujatia/informacny-webinar-k-vyzvam-era-2021-22/?heu=1




Kde nájsť informácie

Akcie Marie Skłodowska-Curie

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-excelentna-veda/heu-akcie-marie-sklodowska-curie

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti
https://eraportal.sk/horizont-europa-2/heu-rozsirovanie-ucasti-a-posilnenie-europskeho-

vyskumneho-priestoru-era/

Predbežné verzie pracovných programov
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers

Podrobnosti k otvoreným výzvam
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://eraportal.sk/horizont-europa-2/heu-rozsirovanie-ucasti-a-posilnenie-europskeho-vyskumneho-priestoru-era/
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon


Poradenstvo a 
personalizovaná podpora:

 konzultácie

 pre-skríning 
projektových návrhov

 mentoringová schéma

Informácie: 

 informačné dni
 semináre a workshopy
 školenia šité na mieru
 burza partnerov a 

matchmaking
 web s prehľadom 

noviniek a aktuálne 
otvorených výziev

Viac na: https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/


Ďakujem za pozornosť a veľa úspechov

Kontakt: zuzana.reptova@cvtisr.sk

mailto:zuzana.reptova@cvtisr.sk

