10 βήματα για επιτυχημένη συμμετοχή στη δράση

MSCA Staff Exchanges
Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων της
Δράσης Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Staff
Exchanges (SE) είναι ανοιχτή μέχρι τις 9 Μαρτίου 2022
(βλ. Funding & tender opportunities portal).
Ως διάδοχος της δράσης Research and Innovation Staff
Exchanges (RISE) του προγράμματος Ορίζοντας 2020, η
δράση SE προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε
ερευνητές και καινοτόμες επιχειρήσεις να διευρύνουν
τα δίκτυά τους, να μοιραστούν γνώσεις και να
μετατρέψουν την έρευνα αιχμής σε καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες.
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Ποιοι είναι οι στόχοι της
δράσης Staff Exchanges (SE);

Ποιος μπορεί να
υποβάλει αίτηση;

Η δράση SE χρηματοδοτεί μικρής διάρκειας
διεθνείς, διατομεακές και διεπιστημονικές
ανταλλαγές προσωπικού το οποίο συμμετέχει
σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
(Ε&Κ) στους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Διεθνείς κοινοπραξίες πανεπιστημίων,
ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων,
ΜΜΕ και άλλων μη ακαδημαϊκών
οργανισμών

βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ οργανισμών
από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό
τομέα (ιδίως τις ΜΜΕ), που εδρεύουν στην
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο

τουλάχιστον 3 οργανισμοί σε 3
διαφορετικές χώρες, 2 εκ των οποίων
βρίσκονται σε διαφορετικό κράτος
μέλος της ΕΕ ή χώρα συνδεδεμένη με
το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

το εμπλεκόμενο προσωπικό επωφελείται
από νέες γνώσεις, δεξιότητες και
προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης

πέρα από την ελάχιστη αυτή
προϋπόθεση, οργανισμοί από
οποιαδήποτε χώρα

οι συμμετέχοντες οργανισμοί αυξάνουν τις
δυνατότητες τους στην Ε&Κ

εάν οι οργανισμοί είναι όλοι
ακαδημαϊκοί ή όλοι μη ακαδημαϊκοί,
τουλάχιστον 1 πρέπει να προέρχεται
από μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα
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Ποια είναι τα οφέλη της δράσης
SE για εταιρείες και ΜΜΕ;
απόσπαση προσωπικού σε ακαδημαϊκούς,
ερευνητικούς ή άλλους οργανισμούς για
την απόκτηση συμπληρωματικής
τεχνογνωσίας την οποία θα μεταφέρει
στον οργανισμό αποστολής

Employability
& career
prospects
Transferable
skills &
competences

φιλοξενία προσωπικού και μετάδοση των
γνώσεων και της εμπειρίας του
δημιουργία νέων διατομεακών και
διεθνών δικτύων συνεργασίας, με
αμοιβαία οφέλη τόσο για την εταιρία όσο
και το προσωπικό της

Staff
Members

International
exposure

πρόσβαση σε πρωτοποριακό εξοπλισμό
και τεχνολογίες αιχμής

Ideas
converted to
products,
processes &
services

Networking &
communication

Organizations
Transfer of
knowledge
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Collaborative
networks

R&I capacity
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Ποιες ανταλλαγές προσωπικού
είναι επιλέξιμες;
τα έργα SE μπορούν να
διαρκέσουν μέχρι και 4 χρόνια
από 1-12 μήνες ανά αποσπασμένο
μέλος προσωπικού (μπορεί να
χωριστεί σε μικρότερες ανταλλαγές)

για κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες, οι
ανταλλαγές πρέπει να είναι μεταξύ
διαφορετικών τομέων (ακαδημαϊκού και
μη), εκτός εάν είναι διεπιστημονικές
για μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες,
επιτρέπονται ανταλλαγές εντός του ίδιου
τομέα και του ίδιου επιστημονικού
πεδίου

Τι είδους προσωπικό μπορεί να
λάβει μέρος στις ανταλλαγές;
Ερευνητές σε οποιοδήποτε στάδιο της
σταδιοδρομίας τους, από υποψήφιους
διδάκτορες έως μεταδιδακτορικούς
ερευνητές
Κάθε είδους προσωπικό που εμπλέκεται
σε δραστηριότητες Ε&Κ,
συμπεριλαμβανομένου διοικητικού,
τεχνικού ή διευθυντικού προσωπικού
Προϋπόθεση η ενεργή συμμετοχή σε
δραστηριότητες Ε&Κ στον οργανισμό
αποστολής, για τουλάχιστον 1 μήνα πριν
από την απόσπαση
Το προσωπικό πρέπει να επιστρέψει στον
οργανισμό αποστολής του μετά το τέλος
της απόσπασης, για να μεταδώσει τις
γνώσεις του
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Τι είδους χρηματοδότηση
παρέχεται;

Τι είδους χρηματοδότηση
δεν παρέχεται;

Staff member
unit costs

€ 2300

Research,
training, networking

Unit cost per
Person Month

€ 4600

€ 1300

Management and
indirect costs

Το προσωπικό δεν εργοδοτείται από το
έργο SE, επομένως επίσημα δεν
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για
αμοιβές προσωπικού.

€ 1000

Αποσπασμένο προσωπικό:
συμπληρωματικό επίδομα για ταξίδια,
διαμονή και συντήρηση
επίδομα ειδικών αναγκών, όπου ισχύει
Συμμετέχοντες οργανισμοί:
Δραστηριότητες έρευνας, κατάρτισης και
δικτύωσης
Διαχείριση και έμμεσο κόστος

Το προσωπικό θα πρέπει να εργάζεται
στον οργανισμό αποστολής του (δηλ. να
λαμβάνει μισθό από άλλες πηγές) για
τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την πρώτη
του απόσπαση SE και, ενώ βρίσκεται σε
απόσπαση, θα πρέπει να συνεχίσει να
αμείβεται από την ίδια πηγή.
Κατά την διάρκεια της απόσπασης, το
προσωπικό θα πρέπει να εργάζεται
αποκλειστικά στο έργο SE.
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Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Βρείτε την πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στην πύλη Funding and Tender
Opportunities Portal
Συνδεθείτε στην πύλη και
πραγματοποιήστε εγγραφή για τον
οργανισμό σας (λάβετε τον αριθμό PIC)
Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα έντυπα
Βρείτε συνεργάτες
Υποβάλετε την αίτηση σας

Μέρος Α (ηλεκτρονικές φόρμες)
συμπληρώνεται ηλεκτρονικά
περιέχει διοικητικές πληροφορίες
σχετικά με τους συμμετέχοντες
οργανισμούς
Μέρος Β (περιγραφή της δράσης)
διαθέσιμο πρότυπο στην πύλη F&T
περιέχει την τεχνική περιγραφή του
έργου

*
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Ποιες συμβουλές μπορούν να με
βοηθήσουν με την προετοιμασία Αναδείξτε την Ευρωπαϊκή διάσταση
της πρότασής μου;
Δείξτε ότι η πρότασή σας συνεισφέρει στις πολιτικές
Ακολουθήστε πιστά τις
απαιτήσεις της
πρόσκλησης
Η πρόταση πρέπει να
ανταποκρίνεται στους
στόχους και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα
της δράσης

Βιωσιμότητα της
συνεργασίας
Δείξτε τα οφέλη της
συνεργασίας των
εμπλεκόμενων
οργανισμών, πέρα από τη
διάρκεια του έργου

Ακολουθήστε τις
διαθέσιμες οδηγίες
Ακολουθήστε τη δομή
που υπάρχει στο πρότυπο
της πρότασης, και
απαντήστε σε όλα τα
κριτήρια αξιολόγησης

Πάρτε μια δεύτερη γνώμη
Ζητείστε σχόλια από
συναδέλφους σας και από
τα Εθνικά Σημεία Επαφής
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προτεραιότητες και κοινωνικές προκλήσεις της ΕΕ

European
Research
Area (ERA)

European
Education
Area (EEA)

European
Charter &
Code for
Researchers

EU policy
objectives
(Green,
Digital, etc.)

Open
Science,
Responsible
R&I

Μην ξεχάσετε
Guidelines for MSCA supervision
MSCA Green Charter

Πού μπορώ να βρω
περισσότερες πληροφορίες;
Στην οπτικογράφηση και τις παρουσιάσεις
της ενημερωτικής εκδήλωσης για τη δράση
MSCA SE (και COFUND) που διοργάνωσε το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης της Ελλάδος.
Στην οπτικογράφηση και τις παρουσιάσεις
της ενημερωτικής εκδήλωσης για τη δράση
SE, που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός
Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας.

*

“Nothing in life is to be feared,
it is only to be understood.
Now is the time to understand more,
so that we may fear less.”
www.research.org.cy/horizoncy/

Επικοινωνήστε με τα Εθνικά Σημεία
Επαφής MSCA στην Κύπρο:
Δρ Ιωάννης Θεοδώρου
itheodorou@research.org.cy
Τηλ.: 22 205038

Δρ Άγγελος Ντάντος
antantos@research.org.cy
Τηλ.: 22 205033

Η Marie Skłodowska-Curie (1867 – 1934) ήταν Γαλλίδα
φυσικός και χημικός πολωνικής καταγωγής, η οποία
διεξήγαγε πρωτοποριακή έρευνα για τη ραδιενέργεια. Ήταν
η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, η πρώτη
και η μόνη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ δύο
φορές, και η μόνη γυναίκα μέχρι σήμερα που το κέρδισε σε
δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
Για να τιμήσει τα εξαιρετικά επιστημονικά της
επιτεύγματα, η ΕΕ έδωσε το όνομα Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA) στο εμβληματικό της χρηματοδοτικό
πρόγραμμα για διδακτορική εκπαίδευση και
μεταδιδακτορική κατάρτιση.

