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Inovatívne školiace siete                           

Innovative Training Networks                           

ITN                                                                                                    

Doba Konzorcium Poznámky Príspevok EÚ

1. Európske školiace siete  (ETN)                                               

Spoločný výskumný a vzdelávací 

program                                                     
Odborná príprava vedecko-výskumných 

pracovníkov

Grantová dohoda max.4 roky                                               

Pracovné zmluvy/stáže : 3 -36 

mesiacov                                         

Uprednostňuje sa 36 mesiacov

Minimálne 3 inštitúcie z rôznych 

sektorov z členských štátov EÚ 

alebo Pridružených krajín*                                          

Konzorčná zmluva- doporučuje sa                                                                                

Zvyčajný počet účastníkov v 

konzorciu : 6-10

1. Zo strany zúčastnených inštitúcií je potrebné navrhnúť ucelený  

medzisektorový a interdisciplinárny školiaci program                                                                                                                                                             

2. Očakáva sa zapojenie neakademického sektora                                                 

3. Výskumný pracovník by mal byť zapísaný v doktorandskom 

programe                                                                                                                                                        

4. Pravidlo mobility**                                                                                                                 

5. Dočasné vyslanie výskumného pracovníka k iným príjemcom a / 

alebo partnerským organizáciám do maximálnej výšky 30% ich 

náborového obdobia                                                                                                                                                                            

6. Nábor :  Všetci príjemcovia grantu musia zamestnať aspoň jedného 

výskumného pracovníka

1. podľa stanovených 

jednotkových nákladov na 

zamestnanca a inštitúciu                                                                   

2. maximálne 540 

osobomesiacov                                                                                                               

3. maximálne 40% z celkového 

grantu sa udeľuje 

organizáciám v prípade, že 

pochádzajú z tej istej krajiny 

2. Európsky priemyslový doktorát 

(EID)                                                                                  

Spoločný doktorandský  študijný 

program s neakademickým sektorom                                                                                                              
(Získanie odbornej praxe v akademickom a 

neakademickom sektore; podpora 

medzisektorovej spolupráce)  

Grantová dohoda max.4 roky                                                              

Pracovné zmluvy/stáže : 3 -36 

mesiacov                                                                      

Uprednostňuje sa 36 mesiacov

Minimálne 2 inštitúcie z rôznych 

sektorov z členských štátov EÚ 

alebo Pridružených krajín*  (min. 

jedna z akademického a min. jedna 

z neakademického sektora - 

najlepšie podniku)                                                                                                                               

Konzorčná zmluva - povinná                                   

Zvyčajný počet účastníkov v 

konzorciu: 2-3

1.Minimálne jeden príjemca grantu  musí býť oprávený uďeľovať 

PhD. titul a aspoň jeden príjemca grantu musí byť z neakademického 

sektora, nejlepšie podniku                                                                                                                               

2.Účasť neakademického sektora je nevyhnutná                                                                                                              

3.Výskumný pracovník musí byť zapísaný do doktorandského 

študijného programu jedného z akademických príjemcov grantu                                                                                                                               

4. Pravidlo mobility**                                                                                                   

5. Výskumný pracovník musí stráviť v neakademickom sektore 

najmenej 50% celkového času                                                                                               

6. Dočasné vyslanie výskumného pracovníka k iným príjemcom a / 

alebo partnerským organizáciám - maximálne do výšky 30% doby 

trvania študijného programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. 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 príjemca zvlášť na 

potrebnú dobu

1. podľa stanovených 

jednotkových nákladov na 

zamestnanca a inštitúciu                                                                           

2a. max. 180 osobomesiacov   -  

v prípade 2 organizácií                                                                                           

2b. max. 540 osobomesiacov - 

v prípade 3 organizácií                  

Cieľová skupina :  Začínajúci výskumní pracovníci (nie titul PhD. a menej ako 4 roky 

výskumnej praxe)
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3. Európske spoločné doktoráty (EJD)                                                                         

Spoločný doktorandský  študijný 

program                                                                              
(Získanie spoločného diplomu alebo dvoch, 

prípadne viac samostatných diplomov)

Grantová dohoda max.4 roky. 

Pracovné zmluvy/stáže : 3 -36 

mesiacov. Uprednostňuje sa 36 

mesiacov.

Minimálne 3 inštitúcie  z členských 

štátov EÚ alebo Pridružených 

krajín*  oprávnené udeľovať titul 

PhD.                           Konzorčná 

zmluva- doporučuje sa                                                                                                

Zvyčajný počet účastníkov v 

konzorciu : 4-8           

1. Účasť akademického sektora je nevyhnutná                                                                             

2. Očakáva sa účasť aj neakademických sektorov                                                 

3. Výskumný pracovník musí byť zapísaný v doktorandskom programe                                                                                                                                    

4. Pravidlo mobility**                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. V prípade dvoj alebo viacnásobného diplomu, udeľuje diplom každá 

vzdelávacia inštitúcia, v prípade spoločného diplomu je minimálne 

dvomi príjemcami grantu vydaný jeden spoločný diplom                                                                                                                          

6. Typy doktorandských titulov :                                                                            

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

diplom vydaný najmenej 2 inštitúciami                                                                                                                                                                   

b/ Double degree (dvojnásobný doktorandský titul) = dva 

samostatné národné diplomy vydané dvomi inštitúciami                                   

c/ Multiply degree (viacnásobný doktorandský titul) = viac 

samostatných národných diplomov vydaných viacerými inštitúciami                                                                                                                                         

7. 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 príjemca zvlášť na 

potrebnú dobu                                                                                                                                                              

8. Minimálne 2/3 podporených výskumných pracovníkov musia byť 

zapísaní do spoločného, dvojitého alebo viacnásobného 

doktorandského štúdia/programu v Európe napr. medzi dvomi alebo 

viacerými príjemcami grantu/partnermi z členských štátov EÚ alebo 

Pridružených krajín. preložiť Zostávajúci podporovaní výskumní 

pracovníci musia byť zapísaní  do doktorandského programu , ktorého 

výsledkom je diplom udelený aspoň jednou európskou zúčastnenou 

organizáciou z EÚ alebo Pridruženej krajiny.

1. podľa stanovených 

jednotkových nákladov na 

zamestnanca a inštitúciu                                                                   

2. maximálne 540 

osobomesiacov                                                                             

* Pridružené krajiny :  Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island,  

Izrael, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Tunisko, Turecko

** Pravidlo mobility : Výskumný pracovník nesmie vykonávať hlavné aktivity (práca, štúdium..) v krajine 

hostiteľskej inštitúcie viac než 12 mesiacov v posledných 3 rokoch  bezprostredne pred uplynutím lehoty k 

referenčnému dátumu (náboru  - nástupu do hostiteľskej organizácie).                                                                                                            

Podmienka sa vzťahuje k (prvému) príjemcovi grantu, ktorý zamestná výskumného pracovníka a nie k príjemcom, 

ku ktorým bude vyslaný.

Hlavné aktivity : vzdelávanie/školenia prostredníctvom výskumných projektov; školenia 

prenositeľných zručností (správa a financovanie výskumných projektov, využívanie výsledkov 

výskumu,  príprava vedeckých článkov, podnikanie, manažment atď.); dočasné vyslania, networking 

(semináre, workshopy, letné školy); výučbové programy, prednášky; komunikácia a šírenie výsledkov a 

iné

Finančné aspekty - poznámka : maximálne 40% z celkového grantu sa udeľuje inštitúciám v prípade, že pochádzajú z tej istej krajiny ( z výnimkou EID iba s dvomi účastníkmi)  t.j. pridelenie finančných 

prostriedkov na jednu krajinu s viacerými účastníkmi je limitované


