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Εθνικό Κέντρο ΤεκμηρίωσηςMarie Skłodowska-Curie Actions

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕKT)

Χρηματοδοτούμενες Δράσεις
ITN

IEF
IOF
IIF
CIG

IAPP
IRSES

COFUND

Action 1 ITN
Early-stage
Researchers

Innovative Training Networks

Action 2 IF
Experienced
Researchers

Individual Fellowships
Support for experienced researchers undertaking
international and inter-sector mobility:
European Fellowships and Global Fellowships
Dedicated support for career restart and reintegration

Action 3 RISE
Exchange of
Staff
Action 4
COFUND

Support for doctoral and early-stage training
European Training Networks, European Industrial
Doctorates, European Joint Doctorates

Research and Innovation Staff Exchange
International and inter-sector cooperation
through the exchange of staff
Co-funding of regional, national and
international programmes
- Doctoral programmes
- Fellowship programmes

Κατηγορίες Ερευνητών

Νέοι Ερευνητές: Λιγότερο από 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, και
χωρίς διδακτορικό τίτλο ("pre-doc") κατά τη στιγμή της ένταξης τους
στο πρόγραμμα (ITN, COFUND, RISE)
Έμπειροι Ερευνητές : Διαθέτει διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον 4
χρόνια ερευνητικής εμπειρίας* ("post-doc") κατά τη στιγμή της
ένταξης τους στο πρόγραμμα (IF, COFUND, RISE)

Γενικός Κανόνας Κινητικότητας
 Τη στιγμή της καταληκτικής ημερομηνίας οι ερευνητές που
υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία (IF) ή για πρόσληψη (ITN)
ΔΕΝ πρέπει να είχαν διαμείνει στη χώρα του οργανισμού που
τους φιλοξενεί για περισσότερους από 12 μήνες κατά τα
τελευταία 3 έτη

*Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, επισκέψεις και διακοπές δε
λαμβάνονται υπόψη.
 Εξαίρεση: για τις υποτροφίες που εξετάζει το Career Restart
Panel και το Reintegration panel, οι ερευνητές δε πρέπει να
είχαν διαμείνει στη χώρα του οργανισμού που τους φιλοξενεί
για περισσότερα από 3 έτη κατά την τελευταία 5ετία.

Δια-τομεακή Συνεργασία
(Inter-Sectoral
Collaboration)
 Academic Sector:

 public or private higher education establishments
awarding academic degrees,
 public or private non-profit research organisations whose
primary mission is to pursue research, and
 international European interest organisations (eg. CERN)
 Non-academic Sector:

 private enterprises (like SMEs), non-profit or charitable
organisations (e.g. NGOs, trusts), museums and
hospitals, etc.
 any socio-economic actor not included in the academic
sector and fulfilling the requirements of the Horizon 2020
Rules for Participation.

Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ITN)
Στόχος: Να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και
καινοτόμων ερευνητών ικανών να μετατρέψουν γνώσεις σε ιδέες σε επιτυχημένα
προϊόντα και υπηρεσίες για οικονομικό και κοινωνικό όφελος.
Τύποι δικτύων:
Ευρωπαϊκά δίκτυα κατάρτισης (ETN) που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 3
εταίρους σε 3 διαφορετικά MS/AS
Ευρωπαϊκά «βιομηχανικά διδακτορικά» (EΙD) που περιλαμβάνουν
τουλάχιστον 2 εταίρους από 2 διαφορετικά MS/AS, εκ των οποίων ο 1 πρέπει να
έχει το δικαίωμα να χορηγεί διδακτορικό (50% του χρόνου του ερευνητή στον
μη- ακαδημαϊκό τομέα)
Ευρωπαϊκά «κοινά διδακτορικά» (EJD) που αντικαθιστούν τα κοινά
προγράμματα «Erasmus Mundus» για τα διδακτορικά και περιλαμβάνουν
κοινοπραξίες τουλάχιστον
3 εταίρων με δυνατότητα απονομής διδακτορικών και είναι εγκατεστημένοι
σε τρία
διαφορετικά MS/AS

Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ITN)

Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ITN)
Ημερομηνίες 2014- (2015): 11/12/2013-9/04/2014
(2/9/2014-13/1/2015)
Προϋπολογισμός: €405.18 εκ (ETN μέγιστο)
Μέγιστη Διάρκεια: 4 έτη
Μέγιστος αριθμ. Ανθρωπομηνών: 540
Εξαίρεση: για ΙΤΝ - EID με 2 εταίρους, 180
Μέγεθος πρότασης 30 σελίδες (εξαιρ. παραρτημάτων)
Αποτελέσματα: 5 μήνες μετά (το αργότερο)
Υπογραφή 3 μήνες μετά την ενημέρωση
Δεν απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας (consortium agreement)
μεταξύ των μερών (beneficiaries- partners)

Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγών Ερευνητικού
Προσωπικού (RISE)
Στόχος: Να προωθήσει τη διεθνή και δια-τομεακή συνεργασία μέσα από
την ανταλλαγή προσωπικού και τη μεταφορά γνώσης και ιδεών από τον
ακαδημαϊκό τομέα στον μη- ακαδημαϊκό τομέα και αντίστροφα.
Χρηματοδοτείται: Ανάπτυξη συνεργασιών για έρευνα και καινοτόμες
δραστηριότητες μέσω της φιλοξενίας ερευνητικού προσωπικού (νέοι –
έμπειροι / ερευνητικό – διοικητικό – τεχνικό κλπ)
Προϋπόθεση:
Τουλάχιστον 3 εταίροι
από διαφορετικά κράτη
/ τα δύο να είναι MS/AS

MS/AC 1

+

MS/AC 2

+

OTC

+

MS/AC 3

or
MS/AC 1
Academic




+

MS/AC 2

Non-Academic

At least 2 participants from 2 different MS/AC
If all in MS/AC: at least 1 academic and 1 non-academic* beneficiary

Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγών Ερευνητικού
Προσωπικού (RISE)
Ημερομηνίες 2014- (2015): 11/12/2013-24/04/2014
(6/1/2015-28/4/2015)
Προϋπολογισμός: €70 εκ
Μέγιστη Διάρκεια: 4 έτη
Μέγιστος αριθμ. Ανθρωπομηνών: 540 unit costs
Εξαίρεση: για ΙΤΝ - EID με 2 εταίρους, 180 unit costs
Μέγεθος πρότασης 30 σελίδες (εξαιρ. Παραρτημάτων)
Αποτελέσματα: 5 μήνες μετά (το αργότερο)
Υπογραφή 3 μήνες μετά την ενημέρωση
Δεν απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας (consortium agreement)
μεταξύ των μερών (beneficiaries- partners)

Ατομικές Υποτροφίες (IF)
Στόχος: Να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και δυνατότητες καινοτομίας
έμπειρων ερευνητών που επιθυμούν την διεθνή ή δια-τομεακή
εκπαίδευση.
Περιλαμβάνει:
 Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (EIF)
• Secondment from any country to MS/AS
• 12-24 m
 Διεθνείς Υποτροφίες (GIF)
• Secondment from MS/AS to third country
• 12-24 m+ 12 m return phase in Europe
 Περιορισμοί:
• Κανόνες Κινητικότητας

Ατομικές Υποτροφίες (IF)

Single host organisation (future beneficiary) established in a MS or AC.
The project proposals are submitted by the host organisation, which is represented by the supervisor,
in liaison with the researcher.
Only the supervisor (from the host organisation as future beneficiary) can submit the proposal.
It is important to note that the Experienced Researcher (future fellow) and the supervisor must be
two different people.

Ατομικές Υποτροφίες (IF)
Ημερομηνίες 2014- (2015): 12/03/2014-11/9/2014
(12/03/2015-10/9/2015)
Προϋπολογισμός: €240,5 εκ
Μέγεθος πρότασης: 10σελίδες (εξαιρ.
Παραρτημάτων & Βιογραφικού)

Διεθνείς Υποτροφίες: απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας (consortium
agreement) μεταξύ των μερών (beneficiaries- partners)
Αποτελέσματα: 5 μήνες μετά (το αργότερο)
Υπογραφή 3 μήνες μετά την ενημέρωση

Συγχρηματοδότηση (Co-funding of regional, national
and international programmes)
Στόχος: Να ενισχύσει υφιστάμενα προγράμματα που προωθούν την
αριστεία στην κατάρτιση και την κινητικότητα συγχρηματοδοτώντας την
ανάπτυξή τους σε περιφερειακά, δια-τομεακά και δια-τμηματικά
προγράμματα.
Χρηματοδοτούνται: Διδακτορικά προγράμματα και Υποτροφίες
Απαιτείται: 1 εταίρος
Μέγιστη διάρκεια: 36-60 μήνες (researchers shall not be recruited for
less than 3 months)
Ημερομηνίες: 2014- (2015): 10/04/2014-2/10/2014
(14/04/2015-1/10/2015)
Προϋπολογισμός: €80 εκ
Μέγεθος πρότασης: 30σελίδες

Βραδιά του Ερευνητή
Στόχος: Να ενθαρρύνει τη σχέση της έρευνας και των ερευνητών με το
ευρύ κοινό. Συνήθως τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιδόματα
Categories of
eligible costs
Marie
SkłodowskaCurie action
ITN
IF
RISE
COFUND

Costs of researchers/seconded staff member (1)
Living
allowance
(a)

Mobility
allowance
(b)

Family
allowance
(c)

Top-up
allowance
(d)

Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Ineligible

Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Ineligible

Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Ineligible

Ineligible

Unit cost per
person/month
(one for earlystage
researchers and
one for
experienced
researchers)

Ineligible

Ineligible

Education
and Culture

Ineligible
Unit cost per
person/month
Ineligible

Institutional costs (2)
Research,
training and
networking
costs
(a)
Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Ineligible

Management
and indirect
costs
(b)
Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
Unit cost per
person/month
(indirect costs
not covered)

Επιδόματα
Categories of
eligible costs
Marie
SkłodowskaCurie action
ITN
(100%)
IF
(100%)
RISE
(100%)
COFUND
(50%)

Costs of researchers/seconded staff member (1)
Living
allowance
(a)

Mobility
allowance
(b)

Family
allowance
(c)

Top-up
allowance
(d)

3 110

600

500

4 650

600

--

ESR: 3 710
ER: 5 250

Institutional costs (2)
Management
and indirect
costs
(b)

--

Research,
training and
networking
costs
(a)
1 800

500

--

800

650

--

--

2 000

1 800

700

--

--

--

--

650

Country Correction co-efficient:
applies to the living allowance

Education
and Culture

1 200

FP7 MCA Achievements
1996-2010
50 000 Marie Curie Researchers

- 60 000 researchers financed since the creation of
the Marie Curie Actions

35000
30000
25000
20000

- More than 10 000 PhD supported in FP7

15000
10000
5000
0

- Marie Curie researchers coming from all over the
world

Life
Sciences
1996-1998 1999-2002
2002-2006
2007-2010 2011-2013
27%

- Marie Curie host organisations in more than 80
countries

COFUND
8%
Economics 2%
Mathematics
3%
Social Sciences
and Humanities
9%
Chemistry
10%

Environmental and
Geo-sciences
11%
Source: European Commission

Information Science
and Engineering
17%

- 46% of researchers coming to EU from
industrialised countries stay in Europe after the
end of the IIF fellowship

Physics
13%

- 38% women participation in FP7 MCA,
close to the 40% target
Education
and Culture

ΕΚΤ: Εθνικό Σημείο Επαφής
Περισσότερες πληροφορίες:
Marie Curie Actions Website
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
Μαρία Σαμαρά
Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα MSCA
Τηλ: 210 72 73 904
Email: horizon2020@ekt.gr
http://www.ekt.gr/horizon2020/

