Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes.

Vienots mobilitātes noteikums: pētnieki nedrīkst būt dzīvojuši vai veikuši pamatdarbību
(darbs, studijas u.c.) uzņemošās organizācijas valstī vairāk nekā 12 mēnešus pēdējo 36 mēnešu
laikā pirms atsauces datuma (uzsaukuma datums/ uzsaukuma noslēguma datums).

1. Doktorantūras tīkli→ tīkli doktora kandidātu apmācībām.
Uzsvars uz karjeras attīstības plānu, supervīziju, apmācībām: zinātniskas un nododamas
prasmes.
Viena aktivitāte, lai izveidotu doktorantūras programmas, tostarp:
o
o

Industriālas doktorantūras programmas: apmācības akadēmiskajā vidē un
industrijā, kopīga uzraudzība;
kopīgas doktorantūras programmas: kopīga sadarbība, kas noved pie kopīga
/ daudzkārtēja doktora grāda, Kopīga atlase un uzraudzība.

Mērķa grupa: doktora grāda kandidāti, t.i., pētnieki bez doktora grāda uz pieteikšanās dienu.
Kas piesakās?
-

Universitāšu, zinātnisko institūciju un pētniecības infrastruktūru partnerības,
uzņēmumi, tostarp MVU, un citi sociālekonomiski dalībnieki.
vismaz trīs neatkarīgas juridiskas personas, katra reģistrēta citā ES dalībvalstī vai
asociētajā valstī, kur vismaz 1 dalībnieks ir no ES dalībvalsts (papildus šim, jebkura
iestāde no jebkuras trešās valsts var pievienoties).

Aktivitātes apjoms: līdz 360 personu mēnešiem + papildus 180 personu mēneši
industriālajiem un kopīgajiem doktorantiem.
Ilgums: maksimums 48 mēneši. Pētniekam no 3-36 mēnešiem. Nosūtījumi maksimums līdz
1/3 no pētnieka pavadītā laika projektā. Industriālajiem doktorantiem 50% laika jāpavada
ne-akadēmiskā sektorā (var būt tajā pašā valstī, kurā ir akadēmiskā uzņemošā organizācija).

2. Pēcdoktorantūras stipendijas → pēcdoktorantūras pētniekiem
MSCA pēcdoktorantūras stipendiju mērķis ir uzlabot radošuma un inovāciju potenciālu
pētniekiem, kuriem ir doktora grāds, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes izmantojot
starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru mobilitāti. MSCA pēcdoktorantūras
stipendijām var pieteikties jebkuras nacionalitātes izcili pētnieki, ieskaitot pētniekus, kuri vēlas
reintegrēties Eiropā, kā arī pētniekus, kuru vēlas atsākt karjeru pētniecībā pēc pārtraukuma.
Pēcdoktorantūras stipendijas ir vienreizēja aktivitāte, kuru iedala divejādi:
-

Eiropas stipendijas (EF) 12-14 mēneši (papildus 6 mēneši, ja ir nosūtījumi neakadēmiskajā sektorā)
Globālās stipendijas (GF) 24-36 mēneši (12-24 mēneši izejošā fāze & obligāti 12
mēneši atgriešanās fāze Eiropā.)

3. Personāla apmaiņa → jebkura veida ar zinātni saistītam darbiniekam
MSCA personāla apmaiņas veicina novatorisku, starpnozaru un starpdisciplināru
sadarbību pētniecībā un inovācijās, apmainoties ar personālu un daloties zināšanās un
idejās visos inovācijas tapšanas posmos. Šī shēma veicina vienotu pētniecības un inovāciju
kultūru, kas atbalsta radošumu un palīdz idejas pārvērst inovatīvos produktos,
pakalpojumos vai procesos.
Mērķa grupa: Tā ir atvērta zinātniskajam, tehniskajam, administratīvajam un vadības
personālam.
Ilgums projekta īstenošanai 4.gadi. Personu mēneši maksimums 360 mēneši.
Jaunums! Eiropā iespēji starpdisciplināri nosūtījumi (secondments), ne vairāk kā 1/3 no
projekta personu mēnešiem.
4. COFUND → līdzfinansētas apmācību programmas
MSCA COFUND līdzfinansē jaunas vai esošas doktorantūras programmas un pēcdoktorantūras
mācību programmas nacionālā, reģionālā vai starptautiskā līmenī, lai veicinātu MSCA
aktivitāšu izplatību, tostarp starptautisku, starpnozaru un starpdisciplināras zinātniskas
apmācības, kā arī transnacionālu un starp sektoru mobilitāti pētniekiem visos viņu karjeras
posmos.
Mērķa grupa:
•
•

Doktora grāda kandidāti t.i. pētnieki bez doktora grāda uz uzsaukuma noslēguma
dienu;
Pēcdoktorantūras pētnieki t.i. pētnieki ar doktora grādu uz uzsaukuma noslēguma
dienu.

ES ieguldījums nosedz minimālās izmaksas (70% no uzturēšanās un mobilitātes atbalsta).
Maksimālais atbalsta slieksnis 10 miljoni Euro saņēmējam (beneficiary). Maksimālais
projekta ilgums 60 mēneši, pētniekam minimums 3 mēneši. Norīkojumi (secondments) līdz
1/3 no projekta ilguma. Augsti novērtētiem projektiem kvalitātes zīmoga (Seal of excellence)
ieviešana, ja vērtējums ir ≥ 85%.

5. MSCA un iedzīvotāji→ publiski sabiedrības informēšanas pasākumi
MSCA un iedzīvotāji aktivitātes mērķis ir tuvināt zinātniekus un zinātni sabiedrībai, palielināt
sabiedrības informētību par zinātnes un inovāciju aktivitātēm un veicināt sabiedrības
izglītotību par zinātni. MSCA un iedzīvotāji uzdevums ir parādīt sabiedrībai zinātnieku lomu
sabiedrībā un ekonomikā un ikdienas dzīves uzlabošanā, kā arī piesaistīt un ieinteresēt
jauniešus savu nākotni saistīt ar zinātnisko karjeru.
MSCA un iedzīvotāji ir Eiropas Zinātnieku nakts turpinājums ar uzsvaru uz EK prioritātēm un
Eiropas pētniecības un inovāciju uzdevumu jomām (Vēzis, Klimats, Okeāni, Klimata neitrālas
pilsētas, augsne.)

