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МАРИЈА СКЛОДОВСКА КИРИ 

Развпј каријере истраживача:  

академскпг и неакадемскпг сектпра  

свих наципналнпсти 

свих пбласти истраживаоа 

међунарпдна међусектпрска мпбилнпст 

фпкус: инпваципне вештине 

пснпвни прпграм ЕУ за пбуке дпктпранада 
(индустријски дпктпрати итд.) – 65000 истраживача /  
40% дпктпранди 

Буџет: 

•8% укупног буџета за Хоризонт 2020 

•6.2 милијарди евра (ФП7 4.7) 

 



ИНОВАТИВНЕ МРЕЖЕ ЗА ОБУКЕ (ITN) 

 Позиви за пројекте:  

 11. децембар 2013. и 02. септембар 2014. 

o Рокови за апликацију: 

 09. април 2014. и 13. јануар 2015. 

 

o  Млади истраживачи 

  (без PhD, до 4 године истраживачке каријере) 

 

o Европске мреже за обуку (ETN) 

o Европски заједнички докторати (EJD) 

o Европски индустријски докторати (EID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Европске мреже за обуку (ETN) 

 

Заједнички истраживачки тренинзи 

 Конзорцијум: 

 Најмање три институције у којима су 

истраживачи запослени, из три различите 

земље чланице или придружене земље 

   Додатно - ваневропски партнери 

 

Препоруке: 

- од 6 до 8 партнера 

- академски и неакадемски сектор 

- интердисциплинарна истраживања 

- сваки партнер прима бар 1 кандидата 

 

 

 

  

  



ЕВРОПСКИ ЗАЈЕДНИЧКИ ДОКТОРАТИ (EJD) 

 
Додела заједничких, двоструких или 

вишеструких PhD диплома 

 

 Конзорцијум: 

 Најмање три институције у којима су 

истраживачи запослени, из три различите 

земље чланице или придружене земље, која су 

овлашћена за доделу    PhD звања 

 Додатно - ваневропски партнери 

 

 Услов: заједнички упис, селекција, 

менторство, оцењивање, додела заједничих 

диплома  

 



Европски индустријски докторати (EID) 

 

Укључење неакадемског сектора у програме 

докторских студија, подстицање 

педузетништва 

 

Конзорцијум:  

Најмање две институције у којима су 

истраживачи запослени, из две различите земље 

чланице или придружене земље 

  

Бар један учесник овлашћен за доделу PhD 

звања; бар један учесник из привредног сектора  

 



 

 

 

Услови:  

- упис истраживача на програм докторских 

студија 

- бар по један ментор из оба сектора 

 



o Трајање пројекта: 3- 36 месеци 

  * У EID пројекту – 50% у неакадемском 

сектору 

 

o Активности: истраживачке и докторске обуке, 

 конференције, радионице, умрежавање, 

размена знања 

 

 Највише 540 човек – месеци по мрежи 

 

 *EID са 2 учесника – највише 180 човек –

месеци  

 



 Персонализовани истраживачки пројекти за 

истраживаче 

 План развоја каријере  

 1. истраживачки циљеви 

 2. каријерне потребе истраживача 

 3. планиране публикације, присуства 

конференцијама итд. 

 Фокус на истраживању 

                       + 

 изложеност неакадемском сектору 

                       +  

  савремене вештине 

 (пројекти, интелектуална својина, 

дисеминација, предузетништво) 



РАЗМЕНА ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ИНОВАЦИОНОГ ОСОБЉА (RISE) 

 

 Позиви за пројекте:  

 11. децембар 2013. и 06. јануар 2015. 

o Рокови за апликацију: 

 24. април 2014. и 28. април 2015. 

 

o Истраживачке и иновационе  активности 

o Подстицање сарадње међу секторима и са 

трећим земљама 

o Предузетништво, идеја – тржиште 

 

 

 



 

o Конзорцијум: најмање три институције из 

три различите земље од којих су макар две 

европске. 

o Млади и искусни истраживачи, 

административно и техничко особље 

 

 Трајање пројекта: 1 -12 месеци 

 Може да се дели на краће периоде који се 

морају завршити до краја пројекта 

 

 



 

o Активности: 

 1. заједничке истраживачке и иновационе 

активности 

 2. размене запослених - у оба смера 

    3. активности умрежавања, конференције 

 

  Услови:  

 - уколико су све институције из истог 

сектора, макар једна мора бити из треће 

земље 

   - уколико су мобилности између MS и АC, 

морају бити међусекторске 

   - мобилности унутар једне земље нису могуће 

 



ПОЈЕДИНАЧНЕ СТИПЕДИЈЕ (IF) 

 Позиви за пројекте:  

 12. март 2014. и 12. март 2015. 

o Рокови за апликацију: 

 11. септембар 2014. и 10. септембар 2015. 

 

o  Искусни истраживачи 

  (PhD, или више од 4 године истраживачке 

каријере) 

 

 Апликацију предаје један истраживач у 

сарадњи са инстутуцијом у коју иде 

  (академски или индустријски сектор),  

 План развоја каријере 



 земље чланице, придружене земље, треће 

земље 

 

 нагласак на рентеграцији у Европске 

институције 

 

 наставак каријере након прекида  

 (најмање 1 год.) 

 

 Европске стипендије – унутар Европе или 

повратак у Европу 

 Глобалне стипендије – мобилност у трећу 

земљу, обавезна повратна фаза од 12 месеци 

 



 Трајање пројекта: 

  Европске стипендије: 12- 24 месеца 

  Глобалне стипендије: 12 - 24 месеца + 12     

месеци повратне фазе 

 

o Додатни услови: 

 Опциони боравак у институцији неакадемског 

сектора (у Европи) у оквиру трајања пројекта. 

 За пројекте до 18 месеци – фаза до 3 месеца 

 За пројекте преко 18 месеци – фаза до 6 

месеци  

 (може да се дели) 

 



ТРОШКОВИ 

 100 % покривени 

 

Категорије: 

1.Трошкови живота  

 (37320 евра; 55800 евра годишње) 

2. Трошкови мобилности 

 (600 евра месечно) 

3. Породични трошкови 

  (500 евра месечно) 

4. Трошкови институције домаћина 

 (1400 – 3000 евра месечно по особи која 

гостује) 



ДОДАТНИ ПОЗИВИ 

COFUND  

Researchers’ Night  

 

Спољни експерти 

Студије Марија Кири акција 

Алумни мреже 



 

 

 

Хвала на пажњи! 


