
Akcie Marie Skłodowska-Curie  (MSCA) INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

PREHĽAD  ZÁKLADNÝCH PODMIENOK

Global Fellowships (GF)

Štandardný EF
Kariérny reštartovací panel                                       

(CAR)

Reintegračný panel                                

(RI)
GF

Národnosť akákoľvek akákoľvek

Členský štát EU, pridružená krajina  

alebo dlhodobo pôsobiaci rezident 

(aktívne pôsobiaci vo výskume na 

plný úväzok v týchto krajinách 

apoň 5 po sebe nasledujúcich 

rokov)

Členský štát EU, pridružená krajina  alebo 

dlhodobo pôsobiaci rezident (aktívne 

pôsobiaci vo výskume na plný úväzok v 

týchto krajinách apoň   5 po sebe 

nasledujúcich rokov)

Z akéjkoľvek krajiny do členského 

štátu EU alebo pridruženej krajiny 

Z akéjkoľvek krajiny do členského 

štátu EU alebo pridruženej krajiny 

Z mimoeurópskej krajiny 

(tzv.Tretia krajina) do členského 

štátu EU alebo pridruženej krajiny

Z akejkoľvek krajiny do mimoeurópskej 

krajiny (tzv.Tretia krajina) a návrat do 

hostiteľskej organizácie členského štátu 

EU alebo pridruženej krajiny

< viac  než 12 mesiacov v 

posledných  3 rokoch   
bezprostredne pred uplynutím lehoty 

na podanie prihlášky/žiadosti o grant

< viac  než 36 mesiacov v 

posledných  5 rokoch  

bezprostredne pred uplynutím 

lehoty na podanie prihlášky/žiadosti 

o grant 

< viac  než 36 mesiacov v 

posledných  5 rokoch  

bezprostredne pred uplynutím 

lehoty na podanie 

prihlášky/žiadosti o grant 

< viac  než 12 mesiacov v posledných  3 

rokoch                                                 

bezprostredne pred uplynutím lehoty na 

podanie prihlášky/žiadosti o grant

Kariérna prestávka vo 

výskume

____

≥ najmenej 12 mesiacov 

bezprostredne pred uplynutím 

lehoty na podanie prihlášky o grant

____ ____

Príjemca (grantu) - 

hostiteľská  organizácia

Členský štát EU alebo pridružená 

krajina

Členský štát EU alebo pridružená 

krajina

Členský štát EU alebo pridružená 

krajina
Členský štát EU alebo pridružená krajina

Mimoeurópska krajina                        

(tzv. Tretia krajina)                                                              

Fáza odchodu

Členský štát EU alebo pridružená krajina                                          

(voliteľné vyslanie)

12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 -24 + 12 mesačná doba návratu

8 panelov 8 oblastí 8 oblastí 8 panelov

8 1 1 8

Vedné panely / Oblasti

Počet hodnotení 

Pokročilý výskumný 

pracovník

European Fellowships (EF)

Individual Fellowhips

Podmienky mobility

Účastníci

Partnerská organizácia

Členský štát EU alebo pridružená 

krajina                                        

(voliteľné vyslanie)

Členský štát EU alebo pridružená 

krajina                                                              

(voliteľné vyslanie)

Členský štát EU alebo pridružená 

krajina                                               

(voliteľné vyslanie)

Trvanie (v mesiacoch)


