
Global Fellowships (GF)                                                                                      

Výskumné pobyty v                            

Tretích krajinách                           

(krajiny mimo EÚ a nepridružené)

Štandardný EF                                         

výskumný pobyt v EÚ alebo 

Pridružených krajinách

Kariérny reštartovací panel (CAR)                                                                          

návrat do výskumu v EÚ alebo 

Pridružených krajinách po 

prerušení  vedeckej kariéry                 
(napr. materská dovolenka...)

Reintegračný panel (RI)                                                                      

začlenenie sa do výskumnej pozície v EÚ 

alebo Pridružených krajinách

Global Fellowships                              

GF

Národnosť akákoľvek akákoľvek

Členský štát EU, Pridružená krajina  alebo 

dlhodobo pôsobiaci rezident (aktívne 

pôsobiaci týchto krajinách vo výskume na plný 

úväzok apoň 5 po sebe nasledujúcich rokov)

Členský štát EU, Pridružená krajina  alebo 

dlhodobo pôsobiaci rezident (aktívne 

pôsobiaci týchto krajinách vo výskume na 

plný úväzok apoň 5 po sebe nasledujúcich 

rokov)

Príchod z akéjkoľvek krajiny do členského 

štátu EÚ alebo Pridruženej krajiny                                                                   

alebo                                                        

presun v rámci Európy                                                                    

(v rámci štátov EÚ /Pridružených  krajín )

Príchod z akéjkoľvek krajiny do 

členského štátu EÚ alebo Pridruženej 

krajiny                                                                   

alebo                                                        

presun v rámci Európy                                                                    

( v rámci štátov EÚ /Pridružených  

krajín )

Príchod (návrat) z mimoeurópskej krajiny 

(tzv.Tretia krajina) do členského štátu EÚ alebo 

Pridruženej krajiny

Odchod z akejkoľvek krajiny do 

mimoeurópskej krajiny (tzv.Tretia krajina) 

a návrat do hostiteľskej inštitúcie 

členského štátu EÚ alebo Pridruženej 

krajiny

Vykonávanie hlavných aktivít (práca, 

štúdia..) v krajine hostiteľskej inštitúcie  

nie viac než 12 mesiacov v posledných 3 

rokoch  bezprostredne pred uplynutím lehoty 

na podanie prihlášky/žiadosti o grant

Vykonávanie hlavných aktivít (práca, 

štúdia..) v krajine hostiteľskej 

inštitúcie nie viac než 3 roky v 

posledných 5 rokoch  bezprostredne 

pred uplynutím lehoty na podanie 

žiadosti o grant 

Vykonávanie hlavných aktivít (práca, štúdia..) v 

krajine hostiteľskej inštitúcie nie viac než 3 

roky v posledných 5 rokoch  bezprostredne 

pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o 

grant 

Vykonávanie hlavných aktivít (práca, 

štúdia..) v krajine hostiteľskej inštitúcie  

nie viac než 12 mesiacov v posledných  3 

rokoch  bezprostredne pred uplynutím 

lehoty na podanie prihlášky/žiadosti o 

grant

Kariérna prestávka vo 

výskume

____

Výskumný pracovník  musí byť 

neaktívny vo výskume najmenej             

( ≥ ) 12 mesiacov v posledných                        

18 mesiacoch bezprostredne pred 

uplynutím lehoty na podanie žiadosti 

o grant

____ ____

Príjemca (grantu) - 

hostiteľská  organizácia

Členský štát EÚ alebo Pridružená krajina
Členský štát EÚ alebo Pridružená 

krajina
Členský štát EU alebo Pridružená krajina Členský štát EU alebo Pridružená krajina

1. Výjazdová fáza                                    

do Tretej krajiny (mimo EÚ)                                                      

2. Návratová fáza                                               
do členského štátu EÚ alebo Pridruženej 

krajiny (povinná)

Členský štát EÚ alebo Pridružená krajina                                          

(možnosť dočasného vyslania)

1-2  roky 1 - 3 roky 1 - 2 roky
1-2 roky (Výjazdová fáza)                                  

a 1 rok (Návratová fáza)  
Trvanie 

Pokročilý výskumný 

pracovník

European Fellowships (EF)                                                                                                                                                                     

Výskumné pobyty v EÚ alebo Pridružených krajinách

HORIZONT 2020                                                              

Akcie Marie Skłodowska-Curie  (MSCA)                                                                              

Individual Fellowhips  2018-2020               

Podmienky mobility

Účastníci

Partnerská organizácia

Členský štát EÚ alebo Pridružená krajina                                        

(možnosť dočasného vyslania)

Členský štát EÚ alebo Pridružená 

krajina                                        

(možnosť dočasného vyslania)

Členský štát EÚ alebo Pridružená krajina                                                             

(možnosť dočasného vyslania)


