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AKTIVNOSTI USRD za pomoč in 
podporo pri prijavah na MSCA IF

Med prizadevanja Univerze v Ljubljani sodi tudi
internacionalizacija in zaposlovanje ter
usposabljanje odličnih mednarodnih
podoktorskih raziskovalcev. Evropski
kompetitivni program Obzorje2020 Marie
Skłodowska-Curie Individual Fellowships je
primeren odgovor našim prizadevanjem.

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en


AKTIVNOSTI USRD za pomoč in 
podporo pri prijavah na MSCA IF

Dobra praksa Univerze v Kopenhagnu
2008: Faculty of Humanities: kljub velikim številom prijav so
bile uspešne več ali manj samo nekatere „outgoing“
2011 : prvi Masterclass oddelka za tekstil, ena uspešna prijava,
več prijav dobilo visoke ocene
2012: drugi Masterclass: do 12 prijav 6 uspešnih (50%
uspešnost)
2013: razširitev Masterclassa na vse oddelke fakultete: od 29
prijav uspešnih 5: bistvena izbira pravih kandidatov
2014: bolj strog izbor kandidatov: od 36 udeležencev
Masterclassa 11 uspešnih (36% uspešnost)



*From 2011 to 2014: 5 fellowships were awarded to people who did not attend 
the master lasses. However, these all benefitted from similar advice and 

support during the proposal writing phase. Several of these actually visited the 
Faculty, but at a different time than the actual master class.



 Pozitivni odzivi pedagogov UL v preteklih letih (od 2016)
 REZULTATI: 
 prva uspešna prijava na UL v letu 2016 (BF) (dr. 

Sebastian Dahle iz Nemčije in prof. dr. Marko Petrič; 
akronim projekta: PlasmaSolution) in druga v letu 2017 
(FMF) (dr. Jeffery Everts iz Nizozemske in prof. dr. Miha 
Ravnik; akronom projekta: TDCL)

 Pridobljenih 5 Pečatov odličnosti („Seal of  Excellence“); 
Evropska komisija ga podeljuje projektnim prijavam, ki 
dosežejo oceno 85 odstotkov. – Financiranje projekta 
preko nacionalne sheme ARRS.

MSCA IF MASTERCLASS UL



AKTIVNOSTI USRD za pomoč in 
podporo pri prijavah na MSCA IF

Interni MSCA IF Masterclass UL
Poleg obiska in usposabljanja raziskovalcev MSCA IF

Masterclassa USRD priprave na ta razpis nadgradi s
posebnimi dodatnimi aktivnostmi:

– Priprava gradiv, usmeritev in navodil
– Pregled in predlogi k projektni prijavi

Cilj je priprava čim boljših konkurenčnih
projektnih predlogov.



 Osrednji dogodek je vsaj 3-dnevni obisk kandidatov na 
UL /fakulteti.

 Obisk zajema: 
 obisk na gostujoči članici in njihovih raziskovalnih infrastruktur 

(pred ali po delavnici), 
 dvo-dnevna delavnica, ki vključuje: 

 predstavitev raziskovalnega dela na UL, 
 predstavitev izkušenj evalvatorja
 predstavitev izkušenj dobitnika MSCA IF štipendije
 predstavitev Euraxess Service Centra,
 celodnevno delavnico pisanja kvalitetne prijave z zunanjim 

ekspertom

MSCA IF MASTERCLASS UL



 Masterclass številke v letu 2016:
 19 udeleženih raziskovalcev  (20 prijavljenih):

 Oddanih prijav udeležencev = 12  (skupaj vseh prijav UL:26)
 Pregled prijav (klinike) = 8

 Masterclass številke v letu 2017:
 16 udeleženih raziskovalcev (18 prijavljenih)

 Oddanih prijav udeležencev = 9 (skupaj vseh prijav UL: 25)
 Pregled prijav (klinike) = 6

 Masterclass številke v letu 2018:
 11 udeleženih raziskovalcev (11 prijavljenih)

 Oddanih prijav udeležencev = 8 (skupaj vseh prijav UL: 25)
 Pregled prijav (klinike) = 8 Rezultate še pričakujemo!

MSCA IF MASTERCLASS UL



 Iskanje odličnega izkušenega ali postdoktorskega 
raziskovalca oz. raziskovalke (smernice)
 Nujni pogoji upravičenosti (izkušeni raziskovalci in pravilo 

mobilnosti)
 PRIPOROČAMO! - Individualno iskanje raziskovalca ali 

raziskovalke preko že vzpostavljenih poznanstev, mrež, na 
konferencah in raznih srečanjih, itd. 

 Izjemoma vam pri iskanju kandidata lahko pomaga USRD (preko 
Euraxess portala in spletne strani UL) – iz izkušenj je razvidno, da ta 
način iskanja primernega kandidata ni najboljši!

Naloge mentorja/“supervisorja“



 V sklopu dogodka MSCA IF Masterclass UL:
 Aktivna udeležba oz. prisotnost na dogodku Masterclass in 

ostalih dejavnostih v sklopu gostovanja raziskovalca (seznanitev z 
raziskovalnih okoljem, raziskovalno skupino, infrastrukturo na članici, itd.).

 Podporna oseba, ki bo pomagala raziskovalcu pri ureditvi 
povračila finančnih stroškov, nastanitvi, letalskih kartah in tudi 
pri pisanju projektne prijave. – Viza- uradno povabilo!

 V sklopu priprave projektnega predloga MSCA IF:
 Aktivno delo s raziskovalcem pri pripravi projektne prijave 

(priporočeno že pred delavnico MSCA IF Masterclass)

 Zagotovitev sekundiranja (priporočeno v industrijo, SME, oz. drug 
sektor)

 Oddaja projektne prijave (kdo odda v Participant Portalu? –
komunikacija s raziskovalcem!)

Naloge mentorja/“supervisorja“



 Korespondenca s tujim raziskovalcem/raziskovalko
 Pomoč pri organizaciji poti (npr. letalske karte, usmeritve in 

podobno)
 Pomoč pri namestitvi (nastanitev v Domu podiplomcev

(kontakt ga. Kaja Manndić, kaja.manndic@siol.net) ali nočitev 
do višine 30€ na noč / max. 5 nočitve)

 Pomoč pri morebitni ureditvi vize – sporočite za uradno 
originalno vabilo!

 Ureditev povračila finančnih stroškov raziskovalcu (obrazec 
Travel Reimbursement claim pripravi USRD) 

 Organizacija obiska raziskovalca na članici 
 Pomoč pri administrativnem delu projektne prijave (PIC št. UL in 

podobne informacije)

Naloge podporne osebe na članicah

mailto:kaja.manndic@siol.net


• Organizacijske stroške delavnice (tuji predavatelji, pogostitev, 
itd.) bo iz Razvojnega Sklada UL krila Univerza v 
Ljubljani. 

• Članica povrne raziskovalcu 80-100% sredstev za pokritje
potnih in namestitvenih stroškov raziskovalca 

• Razvojni sklad povrne članici po roku oddaje projektov 
(predlog spremembe: 50% če ni oddal, 100 % če prijava 
oddana)

• Članici, v vsakem primeru, povrne rektorat iz Razvojnega 
Sklada do največ 1000 EUR na podlagi finančnega
zahtevka članice po oddani projektni prijavi preko 
Participant Portala. 

• Članica sama obdrži povračilo ARRS za stroške prijave 

Finančni plan



Razpis Marie Skłodowska-Curie 
Individual Fellowships 

(H2020-MSCA-IF)



Razpis Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships (H2020-MSCA-IF)

 Namenjeno razvoju kariere raziskovalca, da doseže 
strokovno zrelost in samostojnost v raziskovanju s 
pomočjo internacionalne in medsektorske 
mobilnosti.

 2 nujna pogoja upravičenosti:
 Izkušeni raziskovalci (doktorat ali 4 leta delavnih 

izkušenj)
 Pravilo mobilnosti (nujna je fizična mobilnost)

• Bottom-up«  projektni predlog katerega koli 
raziskovalnega/znanstvenega področja.

 Participacija ne-akademskega sektorja je močno zaželena

Presenter
Presentation Notes
Izkušeni raziskovalci (ER – Experienced Researcher), ki so lahko podoktorski raziskovalci ali raziskovalci brez doktorata, vendar z najmanj 4 letnimi raziskovalnimi izkušnjami (ni starostne ali nacionalne omejitve – razen GF in RI). Pravilo mobilnosti – zahtevana fizična mobilnost (pogoj: raziskovalec ni delal ali prebival v državi gostitelja več kot 12 mesecev v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo projektne prijave; za CAR (ponovni zagon kariere ) in RI ( reintegracijo) več kot 36 mesecev v zadnjih petih (5) letih).Močna spodbuda za sodelovanje z MSP/gospodarstvom/industrijo (sekundiranje oz. napotitve) oz. sodelovanje z drugim sektorjem (npr. nevladne organizacije, muzeji, itd.). Secondment traja od 3 do 6 mesecev, odvisno od trajanja projekta. Možni so tudi kratki obiski na druge institutcije.



Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships

2 tipa individualnih štipendij:
• Evropska shema mobilnosti, po kateri raziskovalec v eni izmed 

evropskih držav opravi 12 do 24 mesečno mobilnost.
• Globalna shema mobilnosti, po kateri mora raziskovalec opraviti 12 -24 

mesečno mobilnost v neevropski državi (državi, ki ni pridružena programu 
Obzorje 2020) ter obvezno vrnitev v gostujočo organizacijo za 12 mesecev.

Presenter
Presentation Notes
Pri evropski shemi mobilnosti poznamo:Standardne evropske štipendijeŠtipendije za reintegracijo (namenjene raziskovalcem, ki se želijo vrniti v Evropo)In Štipendije za ponovni zagon kariere (gre za nek premor, ki traja vsaj 12 mesecev,  v raziskovalčevi karieri npr. porodniška, delo izven raziskovalne sfere)Globalne štipendije po kateri mora raziskovalec opraviti 12 -24 mesečno mobilnost v neevropski državi (državi, ki ni pridružena programu Obzorje 2020 oz. 3. državo ) ter obvezno vrnitev v gostujočo organizacijo za 12 mesecev. Raziskovalec mora biti rezident držav članic EU oz. pridruženih članic



Marie Skłodowska-Curie IF - Financiranje
Financiranje v obliki povračila stroškov na enoto (Unit costs). Enota je 
en mesec zaposlitve raziskovalca (človek/mesec).

Potrebno je upoštevati korekcijski faktor za državo v kateri je raziskovalec zaposlen. Faktor 
za Slovenijo je 86,1%.

4.880*

Presenter
Presentation Notes
Sredstva za plačo, davke in druga izplačila povezana z delovno zakonodajo (prevoz na delo, prehrana, regres) se črpajo iz postavke Living allowance.  =4.880€* - bruto zneskiFamily allowance (če je v zakonski ali izvenzakonski skupnosti oziroma ima otroke, ki so v njegovem skrbništvuPovprečno je pogodbena vrednost pridobljenega projekta 150 do 160 tisoč €, odvisno od tega ali prejema dodatek za družino.



Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships

• 11. aprila 2019 
• 11. septembra 2019 je rok za oddajo prijave
• Prijave se oddajajo elektronsko v Participant 

Portalu oz. Funding & Tenders Portal

rezultati v januarju/februarju 2020
začetek izvajanja v maju 2020
odložitev za največ 12 mesecev



Widening Fellowships
H2020 Spreading Excellence and Widening Participation

• Odlična priložnost za t.i. „Widening 
countries“

• Gostujoča organizacija v „Widening 
country“

• MSCA IF 2019 prijave z oceno najmanj 
70% bodo avtomatsko ponovno ocenjene 
v novi shemi.

• Vse štipendije, razen GF.

Presenter
Presentation Notes
Nova shema v programu H2020 Widening Fellowship.Rezultati prijav na program MSCA so pokazali razliko /vrzel v mobilnosti raziskovalcev znotraj različnih EU držav. Da bi se razlika odpravila, so vzpostavili shemo Widening Participation, ki bo omogočala, ponovni izbor oziroma ocenjevanje prijav MSCA IF, katerih gostujoča organizacija se nahaja v eni izmed Widening county.V KOLIKOR Prijava na MSCA IF ni odobrena za financiranje in doseže oceno najmanj 70% , se avtomatsko prenese prijava v novo ocenjevanje. Prijavitelji pa imajo možnost, da zavrnejo to priložnost. Vse razpRazpisane štipendije imajo možnost razen Global fellowships ne.



November 2018-
Februar 2019

• Mentor UL išče izkušenega tujega raziskovalca in z njim že 
razvija projektni predlog

Februar 2019 • Mentor UL sporoči podatke izbranega raziskovalca
• USRD pošlje uradno vabilo na dvodnevno delavnico 

MSCA IF Masterclass UL + poziv za pripravo celotnega 
„draft proposal“ na podlagi MSCA IF Template (mora biti 
oddan ob prijavi na MSCA IF Masterclass konec aprila)

Marec 2019 • Sestanek namenjen predstavitvi aktivnosti članic in 
rektorata v povezavi z gostovanjem tujih raziskovalcev 
(finančni plan in usmeritve)

30-31 Maj 2019 • Dvodnevna delavnica MSCA IF Masterclass Univerze v 
Ljubljani

Junij-September 
2019

• USRD nudi pomoč pri pregledu projektnih prijav

11 September 2019 • Rok za oddajo projektnih prijav (Participant Portal)

Okvirni časovni plan



HVALA ZA POZORNOST!

Vprašanja?

msca@uni-lj.si
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