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РП “Хоризонт 2020”
• “Хоризонт 2020” – Рамкова програма на ЕС за
научни изследвания и иновации за периода 2014-2020 г.
• Дейностите Мария Скл.-Кюри в подкрепа на
сътрудничеството наука-бизнес
 Финансиране
 Възможности за научна кариера в бизнес сектора
 Трансфер на знания

MSCA - H2020

МРЕЖИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО
ОБУЧЕНИЕ (ITN)

Support and policy actions

European Researchers' Night (NIGHT)
Non call‐based activities

Мрежи за първоначално обучение (ITN)
Международни и интердисциплинарни мрежи за повишаване
квалификацията на младите учени и създаване на нови
перспективи за кариерно развитие; разработват и изпълняват
висококачествени научни обучителни/ докторантски програми

• Набират/ наемат изследователи в ранния етап от

кариерата (ESR); мобилност (правило за мобилност!)
• Кой може да участва? организации от всички сектори;

участие от неакадемичния сектор – строго препоръчително;

• Продължителност на проектите: от 3 до 36 мес.

Мрежи за първоначално обучение (ITN)
Дейности:
• Разширяване на познанията в конкретна научна
област (докторска дисертация, изследвания по индивидуален
проект, нови знания и умения за провеждане на научни
изследвания, семинари и летни школи и др.)

• Допълнителни знания и умения (transferable skills)
• Междусекторен , интердисциплинарен обмен на
знания – командировки/престой в партньорски организации
(secondments) – до 30% от времето

Мрежи за първоначално обучение (ITN)
• Европейски мрежи за първоначално обучение
(European Training Networks – ETN)
•

Докторантури в промишлеността
(European Industrial Doctorates – EID)

• Съвместни докторантури
(European Joint Doctorates – ЕJD)

Обмен на изследователи и новатори
(RISE)
• Съвместен научен проект/ иновация
• Международно и междусекторно сътрудничество
чрез обмен на служители - изследователи (млади и
опитни), управленски и технически персонал, който работи по
съвместен изследователски проект или иновация

• Трансфер на знания от науката към пазара и обратно
• Подкрепа за съществуващи и нови мрежи за
международно и междусекторно сътрудничество

Обмен на изследователи и новатори
(RISE)
•

Кой може да участва? – организации от цял свят и
всички сектори; роля на бизнеса/ състав на консорциума

•

Бенефициенти-ЕС/АС; партньорски организацииТС

•

Не наемат изследователи - командировки

•

Продължителност на проектите: до 48 мес.

(secondment of staff) от 1 до 12 мес.; всички националности

Индивидуални стипендии (IF)
Цел: Да увеличи творческия и иновативен потенциал на опитни
изследователи чрез обучение, международна и междусекторна
мобилност.

• Кой може да участва?
 Опитни изследователи (ER) - националност и правило за
мобилност – в зависимост от вида на стипендията
 Организации - всеки сектор; 1 бенефициент/ организациятадомакин от ЕС/АС; партньорски организации/secondment - от ЕС/АС

• Бенефициентът наема получателите на индивидуален грант
• Дейности – обучение/проект, нови знания и умения,
допълнителни знания и умения, междусекторен и
интердисциплинарен трансфер на знания

Видове индивидуални стипендии (IF)
Европейски стипендии
•

Стандартна(Standard EF),12-24 мес.

•

Рестартиране на научната кариера (Career Restart
Panel - CAR), 12-24 мес.

•

Реинтеграционен панел (Reintegration Panel-RI),1224 мес.
Световни стипендии (Global Fellowships-GF)
 Изходяща фаза, 12-24 мес. – в трета страна за ЕС
 2-ра фаза „завръщане“,12 мес. – в организациятадомакин и бенефициент от ЕС/АС

Съфинансиране на регионални,
национални и международни програми
(COFUND)
Програми, насърчаващи отлични достижения в обучението,
мобилността и кариерното развитие както на опитни, така и на
изследователи в ранния етап от кариерата

•Бенефициенти:

организации, които финансират
ръководят докторантски /стипендиантски програми

или

•Спазване на принципите и стандартите на
програмата
Мария
Склодовска-Кюри
(МСК)
трансгранична мобилност, възможности за престой в други
организации и сектори (secondments)

Финансови аспекти
Researcher unit cost

Institutional unit cost

(per month)

(per month)

MSCA
Living allowance
(country coefficient)
=
GROSS SALARY

Mobility allowance

Family allowance

Research, training
and networking
costs

Managemen
t and
indirect
costs

ITN

3 110*

600

500

1 800

1 200

IF

4 650*

600

500

800

650

1 800

700

RISE

Staff member unit cost Top‐up allowance (accommodation, travel and
subsistence)

2000
Researcher unit cost (50%)

COFUND

ESR
ER

* Корекционен коефициент за България: 71.5%

Institutional unit cost (50%)

3 710
5 250

650

Полезни съвети
•
•
•

•

•

Регистрация и редовен преглед на информацията на портала на
участниците в РП „Хоризонт 2020“ (Participant Portal)
Планиране/ избор на подпрограма/ приоритет по „Хоризонт 2020“
Публикуване и актуализиране профила на организацията на
портала на участниците; ясно дефиниране на възможности и
силни страни в зависимост от програмата/конкурса
Заявяване на интерес за участие като домакин; разпространяване
на информацията – НКЛ, EURAXESS, партньори, професионални
мрежи, участие в панаири и брокерски срещи и т.н
За изследователите – редовен преглед на обявите за участие в
утвърдени проекти (ITN, COFUND) – на уеб-страницата Мария
Скл.-Кюри на ЕК, EURAXESS Jobs

Marie Skłodowska-Curie Actions website:
http://ec.europa.eu/msca
REA:
http://ec.europa.eu/rea
Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://horizon2020.mon.bg/
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

EURAXESS Rights:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
EURAXESS Jobs:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

За информация и консултации:
Антоанета Матеева,
НКЛ за дейностите Мария Скл.-Кюри
e-mail: mateeva@cu.bas.bg
Тел.: 02/ 979 - 5235
H2020 helpdesk /Research Enquiry Service (RES):
http://ec.europa.eu/research/enquiries
European IPR Helpdesk:
http://www.iprhelpdesk.eu/

Благодаря за вниманието!

