
HORIZONT 2020

Základné podmienky účasti
PILIER : EXCELENTNÁ VEDA

OBLASŤ : Akcie Marie Sklodowska-Curie   (MSCA)

GRANT : INOVATÍVNE ŠKOLIACE SIETE (ITN) str. 1 z 2

Inovatívne školiace siete                           

Innovative Training Networks                           

ITN                                                                                                    

(o grant žiada hostiteľská organizácia - 

príjemca grantu)

Doba Konzorcium Poznámky

1. Európske školiace siete  (ETN)

Grantová dohoda max.4 roky. 

Pracovné zmluvy/stáže : 3 -36 

mesiacov. Uprednostňuje sa 36 

mesiacov.

Minimálne 3 partneri z členských 

štátov EÚ alebo pridružených krajín 

– konzorcium.                                     

Konzročná zmluva- doporučuje sa.                                                                                 

Zvyčajný počet 

príjemcov/účastníkov : 6-10.

Poskytovanie odbornej prípravy                                                                                

1. Výskumný pracovník musí byť zapísaný do doktorandského 

študijného programu                                                                                                                      

2. Medzinárodná mobilta                                                                        

3.Vyslanie  výskumného pracovníka k iným príjemcom a / alebo 

partnerským organizáciám až do maximálnej výšky 30% ich 

náborového obdobia                                                                                                            

4. Očakáva sa zapojenie neakademického sektora                                                                 

5. Nábor:  Všetci príjemcovia grantu musia prijať do zamestnania  

aspoň 1 výskumného pracovníka.

2. Európsky priemyslový doktorát (EID)

Grantová dohoda max.4 roky. 

Pracovné zmluvy/stáže : 3 -36 

mesiacov. Uprednostňuje sa 36 

mesiacov.

Minimálne 2 partneri z členských 

štátov EÚ alebo pridružených krajín 

– konzorcium.                                     

Konzročná zmluva- povinná.                               

Zvyčajný počet 

príjemcov/účastníkov : 2-3

Spoločný doktorandský  študijný program.                                                                                     

1.Umožňuje doktorandom  získanie odbornej praxe  v akademickom 

a neakademickom sektore (predovšetkým v podnikoch).                                                                                                          

2.Minimálne jeden príjemca grantu  musí býť oprávený uďeľovať 

PhD. titul a aspoň jeden príjemca grantu  musí byť z 

neakademického sektora, nejlepšie podniku.                                                                                         

3.Výskumný pracovník musí byť zapísaný do doktorandského 

študijného programu a  musí v neakademickom  sektore stráviť 

nejmenej 50 % celkového času.                                                                                                    

5. Nábor : a/ výskumného pracovníka zamestná na 100% jeden z 

príjemcov grantu a k ostatným príjemcom alebo partnerským 

organizáciám  bude vyslaný na potrebný čas                                                    

b/ výskumného pracovníka zamestná každý príjmemca grantu 

zvlášť na potrebnú dobu
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Inovatívne školiace siete                           

Innovative Training Networks                           

ITN                                                                                                          

(o grant žiada hostiteľská organizácia - 

príjemca grantu)

Doba Konzorcium Poznámky

3. Európske spoločné doktoráty (EJD)

Grantová dohoda max.4 roky. 

Pracovné zmluvy/stáže : 3 -36 

mesiacov. Uprednostňuje sa 36 

mesiacov.

Minimálne 3 partneri z členských 

štátov EÚ alebo pridružených krajín 

oprávnených udeľovať 

doktorandský titul – konzorcium.                                     

Konzročná zmluva- doporučuje sa.                                                                          

Zvyčajný počet 

príjemcov/účastníkov : 4-8.             

Spoločný doktorandský  študijný program.                                                                                        

1. Každý z partnerov musí mať oprávnenie udeľovať doktorandský 

titul.                                                                                                                                        

2. V prípade dvoj alebo vícenásobného diplomu, udeľuje diplom 

každá vzdelávacia inštitúcia, v prípade  spoločného diplomu je 

minimálne dvomi partnermi vydaný jeden spoločný diplom.                                 

3. Typy doktorandských titulov :                                                                            

a/ Joint degree (spoločný doktorandský titul) =jeden spoločný 

diplom vydaný najmenej 2 partnermi;                                                                

b/ Double degree (dvojnásobný doktorandský titul) = dva 

samostatné národné diplomy vydané dvomi partnermi                             

c/ Multiply degree (viacnásobný doktorandský titul) = viac 

samostatných národných diplomov vydaných  viacerými partnermi                                                                                                                                    

4. Účasť neakademického sektora je nevyhnutná          

5. Nábor : a/ výskumného pracovníka zamestná na 100% jeden z 

príjemcov grantu a k ostatným príjemcom alebo partnerským 

organizáciám  bude vyslaný na potrebný čas                                                    

b/ výskumného pracovníka zamestná každý príjmemca grantu 

zvlášť na potrebnú dobu


