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European Research
Council

Future Emerging
Technologies

Marie Sklodowska Curie
Akciók

Kutatási infrastruktúrák

Kiváló tudomány (millió euró)

Összesen: 24 441 

H2020 – I. Pillér
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MSCA céljai és fő jellemzői

• Kutatói mobilitást elősegítő ösztöndíjak

• Karrierfejlesztés, tudás-transzfer

• Új készségek elsajátítása

• Innovatív kutatási projektek

• A kutatási projekt megvalósítása – innovációs 

lánc
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Alapszabályok, fő jellemzők

• Tapasztalt kutató (ER): PhD fokozattal vagy 
legalább 4 év teljes állású kutatói 
munkatapasztalattal rendelkező kutató 

• Mobilitási szabály: a kutatók a pályázat 
benyújtását megelőző 3 évben nem tölthettek 12 
hónapnál hosszabb időt a fogadó intézmény 
országában – RI, CAR: 5 év – 36 hónap

• Bottom-up: minden tudományterület felé nyitott!
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MSCA pályázatok típusai

Fogadóintézményi pályázatok(ITN, RISE,COFUND)

• Fogadóintézmények konzorciuma  Európai 
Bizottság

• A fogadóintézmény bizonyos számú kutató 
fogadására pályázik, a kutatók később 
közvetlenül az intézményhez jelentkeznek

• Kutató-, adminisztratív-, technikai munkatársak 
és vezető csere felhívása - RISE



MSCA pályázatok típusai

Egyéni pályázatok (IF)

• A kutató maga választja ki a fogadóintézményt  
(HOST), ahol a kutatási projektet meg kívánja 
valósítani

• EB a HOST intézménnyel szerződik, kutatót 
munkaszerződéssel alkalmazza a Host

• Secondment lehetőségek non-academic
szektorba, más academic intézményhez  
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ITN

Kezdő kutatók

IF

Tapasztalt 

kutatók

RISE

Kutatócsere

COFUND

Társfinanszírozás

Innovative Training Networks – Innovatív képzési
hálózatok (ITN)
Doktori képzés

European Training Networks, European Industrial 
Doctorates, European Joint Doctorates

Individual Fellowships – Egyéni ösztöndíjak

Nemzetközi és interszektorális mobilitás

European Fellowships, Global Fellowships
Specifikus támogatás karrierújrakezdésre és 

reintegrációra

Research and Innovation Staff Exchange –
Kutatási és Innovációs Kutatócsere

Nemzetközi és interszektorális kutatócsere

Co-funding of regional, national and 
international programmes -

Regionális, nemzeti, nemzetközi 
programok társfinanszírozása          

Doktori és ösztöndíj programok

MSCA  akciók felépítése



Elérhető lehetőségek PhD hallgatóknak
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www. ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/jobs-for-ou/index_en.htm
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Egyéni ösztöndíjak (Individual Fellowships)

• Céljai: 
– Innovatív kutatási projekt megvalósítása választott 

fogadóintézménynél - Európán belül vagy azon túl

– Tapasztalt kutatók karrierfejlesztésének elősegítése 

– Karrier folytatása vagy visszatérés EU-ba (CAR, RI)

– új tudás, készségek megszerzésére lehetőség 
biztosítása

• Szerkezete: 
– Fogadóintézmény (kedvezményezett) képviselője: 

„Supervisor”  (a kutatóval együttműködve) adja be a 
pályázatot



Egyéni ösztöndíjak (IF)

• Supervisor: 

– egy tudós, kutató, aki fogadóintézmény alkalmazásában 
állva segíti a fogadott kutatót a pályázat benyújtásától 
kezdve az ösztöndíj időtartamának végéig

– A pályázat benyújtásától a szerződés megkötéséig a REA 
kapcsolattartója

– A kutatóval együtt dolgozza ki a Career Development
Plan-t, amelynek tartalmaznia kell a kutatási célokat, a 
kutató karrier- és képzési tervét, a publikációk listáját 
illetve konferenciákon való részvétel tervét (az ösztöndíj 
kezdetekor)

• Secondment: 

– Partner organisations (Part B) (3 vagy 6 hónap)(csak 
MS/AC-be!!!)
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Egyéni ösztöndíjak (IF)

• Típusai:

– Európai Ösztöndíj:
• standard, 

• CAR, 

• RI

– Globális Ösztöndíj
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Európai ösztöndíj (EF)

• Standard EF, CAR, RI 

• Mobilitás:
– Európából Európába irányuló (előző 3 év-max12 hó) 

vagy

– Harmadik országból Európába irányuló mobilitás(RI)

– Karrier Újrakezdési Panel (passzív min.12 hó) (CAR) 
és Reintegrációs Panel (RI) (max3 év-előző 5 évben)

• Ranking list: 8-1-1

• Projekt futamideje: 12-24 hónap
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Globális ösztöndíj (GF)

• Mobilitás:

– EU-ból harmadik országba és vissza (MS/AC res.,TC-

be fontos a mobilitási szabály 12 hó-3 év)

• Jellemzők:

– 12-24 hónap TC-ben + 12 hónap kötelező visszatérés 

EU MS/AC host-hoz = projekt futamideje: 24-36 

hónap

– Projekt beadása és szerződéskötés az EU-s fogadó 

intézménnyel (MS/AC host = beneficiary)

– A TC partner intézményként megjelölendő a Part B-

ben – Letter of Commitment! – secondments MS/AC!
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EU hozzájárulás

Marie Skłodowska-

Curie Action

Researcher unit cost

[kutató/hónap]

Institutional unit cost

[kutató/hónap]

Living

allowance*

Mobility 

allowance

Family 

allowance

Research, 

training and 

networking 

costs

Management 

and overheads

Individual 

Fellowships 4 650 600 500 800 650

* Országszorzó (ahol, a 

fogadóintézmény van), 

társadalombiztosítás, munkáltatói 

járulékok, adó
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Egyéni ösztöndíjak (IF)

• JELENTKEZZEN ÉRTÉKELŐNEK!

• Értékelési kritérium (5+3 hónap):

– Kiválóság – 50%

– Hatás – 30%

– Megvalósítás – 20%

Sok, jó pályázó (90% fölött van esély!)

• Nyerési arány (2013) ~13%, 2014 – 8 db (+1 

reserve)

• Határidő: 2015. szeptember 10. 17:00



JÓ TUDNI!

 Első lépés:  a megfelelő HOST és supervisor!

 A pályázati útmutatóban foglaltak szigorú betartása – B 
rész struktúra – alpontok!

 Időben be kell adni a pályázatot - ne a határidő napján 
legyen! Save and close!

 Érdemes kiemelni a kulcsszavakat! Sok jó ábra!

 Könnyen olvasható/érthető legyen a pályázat – de azért 
szakmai fogalmak! – értékelők az adott szakterületen 
kiemelkedő szakemberek!

 Outreach (public engagement – communication and 
dissemination) tevékenységek

 Ethics, Gender
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Participant Portal
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Participant Portal
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Participant Portal
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Participant Portal
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Participant Portal
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További információ

• NKFIH: www.nkfih.gov.hu

• Horizont 2020 honlap: www.h2020.gov.hu

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

• EC Research & Innovation: 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
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http://www.nih.gov.hu/
http://www.h2020.gov.hu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Somos Magdolna

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

magdolna.somos@nkfih.gov.hu

T: 1- 484 2813
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