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Školení začínajících výzkumných pracovníků
1.1 Školicí sítě
Celoživotní vzdělávání a profesní růst
2.1 Evropské stáže
2.2 Evropské reintegrační granty
2.3 Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů
Spolupráce akademické sféry s průmyslem
3.1 Společné projekty akademických organizací a podniků
Spolupráce se zeměmi mimo EU
4.1 Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky
4.2 Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí
4.3 Mezinárodní reintegrační granty
4.4 Mezinárodní výměnné stáže
Specifické akce
5.1 Noc vědců
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7. RP EU
Specifický program
„LIDÉ“ (Akce Marie Curie)

Rozdělení stážistů :



začínající (early stage researchers)
zkušení (experienced researchers)

Podmínka mezinárodní mobility :
pobyt nebo práce v hostitelské zemi méně než 12 měsíců
ve 3 posledních letech před uzávěrkou

Podmínka pro stáže v mezinárodních evropských institucích :
práce v hostitelské instituci méně než 12 měsíců
ve 3 posledních letech před uzávěrkou
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Portál

EURAXESS

Nabídka stáží
http://ec.europa.eu/euraxess/
Součásti portálu EURAXESS :
EURAXESS Jobs
EURAXESS Services
EURAXESS Rights
EURAXESS Links

pracovní příležitosti a stáže
evropská síť konzultačních center
Charta a kodex pro
zaměstnávání výzkumných pracovníků
kontakty do mimoevropských zemí
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Portál

EURAXESS

Nabídka stáží
http://ec.europa.eu/euraxess/
EURAXESS Jobs
Research Job Vacancies
Marie Curie Vacancies
Fellowships and Grants

volná místa v oblasti výzkumu
volná místa ve školicích institucích Marie Curie
(délka stáží ve školicích sítích je 3 až 36 měsíců)
nabídka stáží strukturovaná podle zdrojů
financování :
EU
jednotlivé země EU
mezinárodní organizace
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Portál

EURAXESS

Nabídka stáží
http://ec.europa.eu/euraxess/
EURAXESS Services
Evropská síť konzultačních center
(více než 200 center ve 35 členských a asociovaných zemích EU)
Bezplatné konzultace zaměřené především na :
•
Mzdy a daně
•
Zdravotní a sociální pojištění
•
Víza a pracovní povolení pro pracovníky ze třetích zemí
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6. Rámcový program EU

Akce Marie Curie
do roku 2010

Příležitosti do roku 2010 :

http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/
Vyhledávání podle :

vědních oborů
zemí
typů akcí Marie Curie

Žádosti se předkládají institucím, které získaly Host Fellowships
Z 6. rámcového programu se nabízejí stáže typu
Výzkumné školicí sítě (pro začínající i zkušené)
Školicí místa pro začínající výzkumné pracovníky
Školicí místa pro přenos znalostí (jen pro zkušené)
Konference a vzdělávací kurzy (pro začínající i zkušené)
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„LIDÉ“ (Akce Marie Curie)
2.1 Evropské stáže
(Intra -European Fellowships - IEF)
Žadatelé (Stážisté):

Zkušení výzkumní pracovníci z členských
nebo asociovaných zemí EU
University, výzkumná pracoviště a podniky v
Hostitelské instituce:
členských nebo asociovaných zemích EU
Postup:
Žadatel předloží návrh EK společně s hostitelskou institucí
EK vybere žadatele a uzavře dohodu s hostitelskou institucí
Žadatel uzavře dohodu se školicí institucí (1 až 2 roky)
18.3.2009 – 18.8.2009
Výzva-Uzávěrka:
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„LIDÉ“ (Akce Marie Curie)
4.1 Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky
(International Outgoing Fellowships – IOF)
Žadatelé (Stážisté):

Zkušení výzkumní pracovníci z členských
nebo asociovaných zemí EU
Hostitelské instituce:
V první fázi (1 až 2 roky) university, výzkumná
pracoviště a podniky ve třetích zemích
Ve druhé fázi (1 rok) university, výzkumná pracoviště
a podniky v členských nebo v asociovaných zemích EU
Postup:
Žadatel předloží návrh EK společně s oběma hostitelskými
institucemi. EK vybere žadatele a uzavře dohodu se školicí
institucí v členské nebo asociované zemi EU. Žadatel uzavře
dohodu se školicí institucí v členské nebo asociované zemi EU.
Obě hostitelské instituce uzavřou dohodu mezi sebou.
18.3.2009 – 18.8.2009
Výzva-Uzávěrka:
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„LIDÉ“ (Akce Marie Curie)
4.2 Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí
(International Incoming Fellowships - IIF)
Žadatelé (Stážisté):
Hostitelské instituce:
Postup:

Výzva-Uzávěrka:

Zkušení výzkumní pracovníci ze třetích zemí
University, výzkumná pracoviště a podniky
v členských nebo asociovaných zemích EU
Žadatel předloží návrh EK společně s hostitelskou institucí
EK vybere žadatele a uzavře dohodu s hostitelskou institucí
Žadatel uzavře dohodu s hostitelskou institucí (1 až 2 roky)
18.3.2009 – 18.8.2009
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„LIDÉ“ (Akce Marie Curie)
Hlavní zdroj informací
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
¾ Find a call
¾ Call Identifier
¾ Information Package
9 Návody pro žadatele (Guide for Applicants)
9 (Pracovní program) (Work Programme)
9 Electronic Proposal Submission Service (EPSS)
(nutná registrace pro přidělení uživatelského jména a hesla)
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Návody pro žadatele (Guide for Applicants)
¾ výklad k vybranému typu akce Marie Curie
¾ instrukce pro vypracování návrhu (část A, část B)
Část A :
Část B :

administrativní údaje o projektu (formulář)
odborný popis projektu (strukturovaný text)
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