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Specifický program Lidé 7. RP

„Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, 

které hledí na vědu jako na pohádku. Vidí ve vědě krásu.“

(Marie Skłodowska–Curie)

� program na podporu mobility, profesního růstu a odborného 

vzdělávání výzkumných pracovníků bez omezení tématu

Cíle: 

� podpořit rozvoj lidských zdrojů v oblasti V&V v rámci ERA

� posílit zájem studentů o vědeckou kariéru

� zabránit „odlivu mozků“ z Evropy a přilákat do Evropy vynikající

výzkumné pracovníky 



SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

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



Specifický program Lidé 7. RP 

1.  Školení začínajících výzkumných pracovníků

1.1 Školicí sítě (ITN)

2.  Celoživotní vzdělávání a profesní růst  

2.1  Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF)

2.2  Reintegrační granty (ERG, IRG, CIG) 

2.3  Spolufinancování regionálních, národních a mezin. programů (COFUND)

3.  Spolupráce akademické sféry s průmyslem 

3.1  Společné projekty akademických organizací a podniků (IAPP)

4.  Spolupráce se zeměmi mimo EU  

4.1  Vědecké pobyty ve 3. zemích pro evropské výzkumníky (IOF)

4.2  Vědecké pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF)

4.3  Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES)

5.  Specifické akce 

5.1  Noc vědců (RESEARCHERS´ NIGHT)



Akce Marie Curie
Dva rozdílné moduly …

IIF
IOF
IEF
CIG

ITN
IAPP
IRSES
COFUND

Instituce 
jako žadatelé

Individuální pobyty
pro zkušené
výzkumné pracovníky



Základní podmínka
Mezinárodní mobilita …

EU

A
C

3. země

Žadatelé – výzkumní
pracovníci - nesmí v 
posledních třech
letech před uzávěrkou
žít, pracovat nebo 
studovat v zemi, do
které o stáž žádají, 
déle než 12 měsíců!

AC: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika 
Makedonie, Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko,    
Švýcarsko, Turecko a Faerské ostrovy



SP Lidé – obecná pravidla 

Žadatelé - výzkumní pracovníci:

� začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.

� zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.

Hostitelské instituce: 
� univerzity, výzkumná pracoviště a podniky 

Dílčí specifika: 

� projekty na plný úvazek, téma není omezeno (kromě EURATOMu)

Postup: 
Žadatel předloží návrh REA po dohodě s hostitelskou institucí (HI). 
REA vybere žadatele a uzavře grantovou dohodu (GA) (vždy pouze) s HI.
HI uzavře dohodu s žadatelem a odesílá „declaration on conformity“.



Individuální pobyty 
pro zkušené výzkumné pracovníky

Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF)

� podpora dalšího profesního růstu ER z ČS/AC, mobilita v rámci ERA! 

� HI: univerzity, výzkumná pracoviště a podniky v ČS/AC, 1-2 roky

Vědecké pobyty ve 3. zemích pro evropské výzkumníky (IOF)

� podpora profesního růstu ER z ČS/AC formou pobytů ve 3. zemích 

� HI: v první fázi (1-2 roky) ve 3. zemi, ve druhé fázi (1 rok) v ČS/AC

Vědecké pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF)

� posílení ERA excelentními výzkumníky ze 3. zemí (dl. spolupráce, ToK) 

� žadatelé: ER jakékoli národnosti stěhující se ze 3. země do EU/AC, 1-2 roky

Reintegrační granty (CIG)

� podpora reintegrace ER ze všech zemí v EU/AC (např. po absolvování

pobytu v zahraničí) při získání stálé pozice a etablování se v ERA

� 2-4 roky, paušální částka 25 000 EUR na rok



Instituce jako žadatelé

2.3 Kofinancování regionálních, národních, mezinárodních programů

� kofinancování vědeckých pobytů ER ze všech zemí („funds for funders“)
� regionální, národní, mezinárodní instituce v ČS/AC, které poskytují granty 
� příspěvek EK: 40%, max. 10 mil. na žadatele po dobu 2-5 let

4.3 Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES)

� „secondmenty“: HI v ČS/AC      HI ve třetí zemi (max. délka 1 rok)
� min. dva partneři ze dvou ČS/AC + jeden partner ze 3. země
� stážisté = zaměstnanci: výzkumní, řídící a techničtí pracovníci

3.1 Společné projekty akademických organizací a podniků (IAPP)

� min. 1 akademická organizace a 1 komerční podnik ze 2 různých ČS/AC

1.1 Školící sítě (ITN)

� základem je konsorcium, jehož hlavním cílem je vzdělávat výzkumníky, tj. 
zejména Ph.D. studenty (ESR/ER ze všech zemí do 5 let výzkumné praxe) 

� (společné) doktorské studijní programy (→ EURAXESS Jobs)



EURAXESS 
Síť poskytující informace a pomoc jak přijíždějícím, 
tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům …

EURAXESS Jobs – nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU projektů)

http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
ITN



Initial Training Network (ITN)
„Multi-Partner-ITNs“

� min. tři partneři ze tří ČS/AC (nad toto minimum možná účast dalších zemí)

� asociovaní partneři z libovolného sektoru, oblasti, země

� typ. účast průmyslového sektoru (nejvyšší možná úroveň)

� min. 80 % ESR v celé ITN (ER max. 20%)

� krátkodobé „secondmenty“ ESR v rámci sítě (až 30%), networking etc.

� max. 500 člověkoměsíců

� max. 40% rozpočtu do jedné země

� prům. výše financování: 3 mil. € na 4-letý projekt

� prům. úspěšnost 10% → buďte nejlepší!

Zdroj: REA

University
or Industry

Country 1

Country 2Country 3



Initial Training Network (ITN) 
„Mono-Partner-ITNs“

Innovative Doctoral Programmes (IDP) 

� pouze 1 příjemce (typ. univerzita, výzkumná organizace) nabízející doktorské

studijní programy + asociovaní partneři z libovolného sektoru, oblasti, země

(posílení mezin., multidisciplin. a intersektorových aspektů) 

� pouze ESR (3-36 měs.), max. 40% rozpočtu do jedné země

European Industrial Doctorates (EID)

� min. 1 partner z akademického a 1 z prům. sektoru ze 2 různých ČS/AC

� asociovaní partneři z libovolného sektoru, oblasti, země

� pouze ESR (3-36 měs.)

� min. 50% času v soukromém sektoru, „joint supervision“

� povinná konsorciální smlouva

� max. 180 člověkoměsíců



IAPP

� výměny musí probíhat mezi oběmi sektory

� koordinátor může být z jednoho či druhého sektoru

� min. 50 % „secondmenty“: ESR/ER zaměstnaní u některého z žadatelů

� prům. výše financování: 1 mil. € na 3-letý projekt

� prům. velikost konsorcií: 4 účastníci

� prům. úspěšnost 30%

Zdroj: REA, GfA



Hodnocení Marie Curie projektů

5 kriterií (hodnocení na stupnici 0,0 až 5,0):

� vědecká kvalita projektů (S&T Quality)
� kvalita školení / přenos znalostí (Training /Transfer of Knowledge)
� kvalita uchazečů (Researcher)
� realizace (Implementation)
� vliv na profesní růst výzkumníků a na vědní obor (Impact)

U jednotlivých kritérií stanoveny (viz Pracovní program 2012):

� minimální požadované hodnoty – prahy (obvykle 3 nebo 4)
� relativní váhy v procentech (např. 25, 20, 0, 25, 30)

Celkové hodnocení návrhu v %:

(H1xV1 + H2xV2 + H3xV3 + H4xV4 + H5xV5) / 5
Hi hodnocení podle i-tého kritéria
Vi váha i-tého kritéria v %

Minimální požadovaná hodnota pro celkové hodnocení návrhu je 70%.



Hodnocení projektů IEF, IOF, IIF

Hodnotící kritéria - IEF

15%

25%

15%

20%
25%

Impact S&T Quality

Researcher

Training 
ToK

Implementation



Hodnocení projektů ITN a IAPP

IAPP

25%

20%

25%

30%
S&T Quality

Transfer of knowledge

Implementation 

Impact

ITN

30%

20%

20%

30%

S&T Quality

Training 

Implementation 

Impact



CIG – GfA 2011



Úspěšnost podle jednotlivých 
typů akcí Marie Curie 

Zdroj dat: e-CORDA



Počet českých Marie Curie projektů
(2007-06/2011) 

Zdroj: https://webgate.ec.europa.eu/e-corda



Přehled výzev na rok 2012

WP 2012



Zdroje informací o akcích Marie Curie

Informace o programu Lidé a výzvách (vč. „Guide for Applicants“)

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Akce Marie Curie 

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

http://ec.europa.eu/research/rea (Výkonná agentura pro výzkum)

http://www.fp7.cz/akce-marie-curie (TC AV ČR)

http://www.vscht.cz (KAMPUŠ+, Anna Mittnerová)

EURAXESS (nabídka pracovních míst a vědecko-výzkumných pobytů)

http://ec.europa.eu/euraxess



Děkuji za pozornost!

Petra Perutková
Technologické centrum AV ČR

www.tc.cz

Tel.: 00420 234 006 161
e-mail: perutkova@tc.cz


