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MSCA veiklos ES programoje „Horizontas 2020“

• H2020 prioriteto 
„Pažangus mokslas“ 
dalis

• Biudžetas - 6,2 mlrd. eurų

• Finansuojami visų sričių 
moksliniai tyrimai ir 
inovacijos

• MSCA programa 
įgyvendinama skelbiant 
kasmetinius kvietimus
teikti paraiškas

Karjera

Marie 

Skłodowska-

Curie veiklos

Lavinimas

Mobilumas



2018-2020 m. MSCA kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas

Nuo 2018-04-12
Iki 2018-09-12

Biudžetas:
273.00 mln.

Kvietimas

Nuo 2018-04-12
Iki 2018-09-27

Biudžetas:
80.00 mln.



Preliminarus MSCA IF 2018 m. kvietimo teikti 
paraiškas kalendorius

Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. balandžio 12 d.

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 12 d. 17 val. (CET)

Paraiškų vertinimas 2018 m. spalio – gruodžio mėn.

Rezultatų paskelbimas 2019 m. vasario mėn.

Dotacijos sutarčių 
pasirašymas

2019 m. kovo – gegužės mėn.

Galima projektų 
įgyvendinimo pradžia

2019 m. kovo 1 d. – 2020 m. rugsėjo 1 d.



2014-2017 m. IF kvietimų teikti paraiškas 
rezultatai

Įvertinta 
paraiškų

Finansuota 
paraiškų

Bendras 
sėkmės 
rodiklis

LT 
dalyviai

Finansuota 
LT dalyvių

Lt 
sėkmės 
rodiklis

2014 m. kvietimas

7409 1305 17,6 
proc.

6 1 16,7 
proc.

2015 m. kvietimas

8380 1163 13,9 
proc.

13 3 23,1 
proc.

2016 m. kvietimas

8829 1188 13,5 
proc.

16 2 12,5 
proc.

2017 m. kvietimas

9790 1485
15,2 
proc.

15 1 6,7 
proc.



MSC Individualios stipendijos (IF)

• Asmeninė stipendija, skirta stažuotei 
kitoje šalyje

• Stipendija skiriama patyrusiam tyrėjui:

 turinčiam daktaro laipsnį arba

 daugiau nei 4 metus mokslinio darbo
patirties (pilnu etatu)

• Skiriamas 100% finansavimas:

 Atlyginimo išlaidos

 Mokslinių tyrimų išlaidos ir kt.

• Priimančioji institucija gali būti iš 
akademinio arba neakademinio 
sektoriaus



Universitetai TEIO Pramonė

Neakademinis 
sektorius

Muziejai, 
ligoninės, 
labdaros 

organizacijos

MVĮ

Platus apibrėžimas: 

juridiniai asmenys, kurie 
neatitinka akademinio 
sektoriaus apibrėžimo, tačiau 
tenkina H2020 Dalyvavimo 
taisyklėse nustatytus 
reikalavimus (pvz., įmonės, ne 
pelno ir labdaros organizacijos, 
muziejai, ligoninės, tarptautinės 
organizacijos (pvz., UN, WHO)

Valstybinės arba privačios 
aukštosios mokyklos, teikiančios 

akademinius laipsnius

Valstybinės arba privačios, 
nesiekiančios pelno mokslinių 

tyrimų institucijos, kurių 
pagrindinė misija – vykdyti 

mokslinius tyrimus

Tarptautinės Europos interesų 
organizacijos (pvz., CERN, 

EMBL)

Mokslinių 
tyrimų 

institucijos

Akademinis
sektorius

Akademinis ir neakademinis sektorius



IF – Europos ir Pasaulio stipendijos

Pasaulio 
stipendijos

Išvykimas į

Trečiąją šalį (TŠ)

Grįžimas

2-3 metai,
įskaitant 1 metų grįžimo į Europą laikotarpį

Europos 
stipendijos

1-2 metai
CAR: 1-3 metai 

28 ES Valstybės narės 
(VN) ir Asocijuotos šalys 
(AŠ), pvz., Norvegija, 

Turkija ir kt.

Europos 
stipendijos

Europos 
stipendijos



EF - Europos stipendijos (1)

EF-ST:
tipinė Europos 

stipendija
(Standard 
European 

Fellowship)

• Bet kokios tautybės ir amžiaus patyrusiam
tyrėjui

• Atvykstančiam (atvykusiam) iš bet kokios 
šalies į VN ar AŠ instituciją

• Mobilumo taisyklė- tyrėjas gali atvykti tik į 
tokią šalį, kurioje per pastaruosius 3 m. yra 
praleidęs ne daugiau nei 12 mėn., 
skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo 
datą (t.y. 2018 m. rugsėjo 12 d.)

EF-SE:
Stipendija karjerai 
neakademiniame 

sektoriuje 
(Society and 

Enterprise Panel)

• Bet kokios tautybės ir amžiaus patyrusiam
tyrėjui

• Atvykstančiam (atvykusiam) iš bet kokios 
šalies į VN ar AŠ neakademinio sektoriaus 
instituciją

• Mobilumo taisyklė- tyrėjas gali atvykti tik į 
tokią šalį, kurioje per pastaruosius 5 m. yra 
praleidęs ne daugiau nei 36 mėn., 
skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo 
datą (t.y. 2018 m. rugsėjo 12 d.)



EF - Europos stipendijos (2)

EF-CAR:
Stipendija karjerai 

po pertraukos 
tęsti

(Career Restart
Panel)

• Bet kokios tautybės ir amžiaus patyrusiam 
tyrėjui

• Atvykstančiam (atvykusiam) iš bet kokios 
šalies į VN ar AŠ instituciją

• Mobilumo taisyklė- tyrėjas gali atvykti tik į 
tokią šalį, kurioje per pastaruosius 5 m. yra 
praleidęs ne daugiau nei 36 mėn., skaičiuojant 
pagal galutinę paraiškų teikimo datą (t.y. 2018 
m. rugsėjo 12 d.)

• Tyrėjas turi būti nevykdęs aktyvios mokslinės 
veiklos mažiausiai 12 mėnesių iš eilės per 
pastaruosius 18 mėn. (t.y. laikotarpyje nuo 
2017 m. kovo 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 12 d.)

EF-RI:
Reintegracijos 

stipendijos 
(Reintegration 

Panel)

• Patyrusiam, bet kokio amžiaus tyrėjui, kuris yra 
VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas (>5 
metai iš eilės Europoje)

• Atvykstančiam (atvykusiam) tiesiai iš TŠ į VN ar 
AŠ instituciją

• Mobilumo taisyklė- tyrėjas gali atvykti tik į tokią 
šalį, kurioje per pastaruosius 5 m. yra praleidęs 
ne daugiau nei 36 mėn., skaičiuojant pagal 
galutinę paraiškų teikimo datą (t.y. 2018 m. 
rugsėjo 12 d.)

2 kartus 
daugiau lėšų!

1,5 karto 
daugiau lėšų!



GF - Pasaulio stipendijos

GF:
Pasaulio 

stipendijos 
(Global 

Fellowships)

• Patyrusiam bet kokio amžiaus tyrėjui, kuris 
yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis 
gyventojas (>5 metai iš eilės Europoje)

• Išvykstančiam (išvykusiam) iš bet kokios 
šalies į TŠ instituciją ir po to planuojančiam 
sugrįžti į VN ar AŠ instituciją

• Mobilumo taisyklė- tyrėjas gali išvykti tik į 
tokią TŠ, kurioje per pastaruosius 3 m. yra 
praleidęs ne daugiau nei 12 mėn., 
skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo 
datą (t.y. 2018 m. rugsėjo 12 d.)



Svarbu!

• Vertinama tik viena to paties patyrusio tyrėjo 
pateikta IF paraiška – negalima pagal tą patį 
kvietimą pateikti ir EF, ir GF paraiškos!

• Jei jūs atitinkate kelių EF stipendijų 
reikalavimus, tuomet  pasirinkite tą stipendijos 
tipą, kuris geriausiai atitinka jūsų situaciją 

• Mokslinis vadovas gali dalyvauti teikiant kelias 
paraiškas



Papildomos stažuotės (neprivalomos)

• IF metu tyrėjas gali vykti į papildomas stažuotes partnerių 
institucijose Europoje

• Papildoma stažuotė turėtų sustiprinti IF poveikį tyrėjo karjerai, 
pavyzdžiui, tyrėjas gali vykti į kitą sektorių (iš akademinio į 
neakademinį arba atvirkščiai)

• Kelios trumpesnės papildomos stažuotės taip pat yra galimos

• GF atveju galima iki 3 mėn. trukmės stažuotė siunčiančioje VN/AŠ 
institucijoje prieš išvykimą į TŠ. Ši stažuotė laikoma išvykstamojo 
etapo dalimi.

• Papildomos stažuotės turi būti aprašytos ir pagrįstos paraiškoje. Jei 
paraiškos pateikimo metu papildomos stažuotės vieta nėra žinoma, 
tuomet reikia nurodyti bent jau stažuotės tikslą, sektorių ir trukmę 

IF trukmė Maksimali papildomos 

stažuotės trukmė

≤ 18 mėnesių 3 mėnesiai

>18 mėnesių 6 mėnesiai



IF – mokslo projektas + karjeros vystymas

• Lavinimas, vykdant mokslinius tyrimus - įgyvendinamas individualus 
mokslo projektas, prižiūrint moksliniam vadovui

• Praktiniai mokymai, suteikiant naujų įgūdžių (naujos technologijos, 
prietaisai)

• Bendrieji gebėjimai, pvz., verslumas, paraiškų rengimas, paraiškos 
patentams, INT, etikos klausimai, projektų valdymas, užduočių 
koordinavimas, mokslinis vadovavimas, mokslinių rezultatų pritaikymas ir 
panaudojimas)

• Tarpsektorinis ir tarpdisciplininis žinių perdavimas (papildomos stžuotės)

• Dalyvavimas MSCA IF projekto valdyme

• Mokslinių, viešinimo renginių ir mokymų organizavimas

• Komunikacijos ir informavimo veiklos bei horizontalieji gebėjimai

• Mokymai lyčių klausimais

Karjeros vystymo plano nereikia įtraukti į paraišką, tačiau 
reikia aiškiai nurodyti, kaip bus vykdoma mokslinių tyrimų, 
lavinimo ir kitų veiklų įgyvendinimo stebėsena



EK skiriamas finansavimas IF projektams

Nustatyto dydžio mokėjimai tyrėjui,

per mėnesį, eurais

Nustatyto dydžio mokėjimai 

institucijoms,

per mėnesį, eurais

Išmoka 

pragyvenimui*

Mobilumo 

išmoka

Šeimos

išmoka 

Išlaidos 

mokslinių 

tyrimų, 

lavinimo ir 

bendradarbiavi

mo veikloms

Valdymo ir 

netiesioginės 

išlaidos

Fiksuotojo 

įkainio 

dydis

4 880 600 500 800 650

• Tyrėjo darbo užmokestis = pragyvenimo* + mobilumo (+ šeimos) išmokos.

• Lentelėje nurodyti mokėjimai tyrėjui apima ir visus galimus mokesčius (darbdavio, 

darbuotojo, socialinio draudimo ir kt.)

• *Išmoka pragyvenimui yra dauginama iš korekcijos koeficiento, priklausomai nuo 

šalies, į kurią vykstama. Pavyzdžiui, Lietuvos korekcijos koeficientas – 72,5%, 

Danijos – 135,0%.



IF paraiškos pateikimas ir sutarties su EK 
sudarymas

Europos
stipendijos

Paraišką EK REA teikia
tyrėjas su

priimančiąja institucija
Europoje 

Priimančioji institucija
pasirašo sutartį

su EK REA

Priimančioji institucija
įdarbina tyrėją

Pasaulio
stipendijos

Paraišką EK REA teikia
tyrėjas su

priimančiąja institucija
Europoje 

Priimančioji institucija
Europoje pasirašo
Sutartį su EK REA

Priimančioji institucija
Europoje įdarbina

tyrėją

Partnerio institucija
iš TŠ pateikia 

Įsipareigojimų raštą

Priimančioji institucija
Europoje ir partnerio

institucija iš TŠ 
pasirašo partnerystės 

sutartį

Priimančioji institucija
išsiunčia tyrėją 

stažuotis į TŠ
partnerio instituciją

+



http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html





http://ec.europa.eu/research/participa

nts/data/support/sep_usermanual.pdf



Paraiškos A dalis

• 1 skyrius: Bendroji informacija (įskaitant santrauką) bei 
deklaracijos. Šioje dalyje taip pat pasirenkama mokslinių tyrimų 
sritis bei 3 - 5 raktažodžiai.

• 2 skyrius: Administracinė informacija apie dalyvaujančias 
institucijas (paramos gavėjo institucijos, mokslinio vadovo ir 
patyrusio tyrėjo kontaktiniai duomenys; GF atveju – taip pat 
pateikiami partnerio institucijos iš TŠ kontaktiniai duomenys)

• 3 skyrius: Projekto biudžetas (nurodoma projekto trukmė, 
dalyvaujančios institucijos ir patyrusio tyrėjo šeiminė padėtis ir 
pagal tai skaičiuojamas projekto biudžetas)

• 4 skyrius: Etikos lentelė

• 5 skyrius: Specialūs klausimai apie asmens duomenis ir 
tinkamumą. Šioje dalyje taip pat pateikiama informacija apie 
papildomas stažuotes Europoje, plėtros stipendijas, ir atvirąją 
prieigą prie duomenų.



Paraiškos B dalis

• B-1 dalis: ne daugiau nei 10 psl. PATEIKIAMA, 
KAIP ATSKIRAS PDF DOKUMENTAS

 1 skyrius: Aukšta kokybė

 2 skyrius: Poveikis

 3 skyrius: Įgyvendinimas

• B-2 dalis:  bendras puslapių skaičius neribojamas. 
PATEIKIAMA, KAIP ATSKIRAS PDF DOKUMENTAS

 4 skyrius: Patyrusio tyrėjo CV ( ne daugiau nei 5 psl.)

 5 skyrius: Dalyvaujančių institucijų pajėgumų
aprašymas (ne daugiau nei 1 psl. apžvalgos ir po 1 
psl. kiekvienai dalyvaujančiai institucijai)

 6 skyrius: Etikos klausimai

 7 skyrius: Partnerio institucijos įsipareigojimų raštas 
(taikoma tik GF)

Pateikiama, kaip 

atskiras PDF 

dokumentas!

Pateikiama, kaip 

atskiras PDF 

dokumentas!



Administracinio tinkamumo kriterijai

•Paraiška pateikta elektroninėje sistemoje iki nustatytos datos

•Yra perskaitoma, prieinama ir išspausdinama

•Paraiška yra pilna (užpildytos A ir B dalys) ir parengta pagal
šabloną, paraiškos B dalis pateikta, kaip du PDF dokumentai,
pateikti privalomi papildomi dokumentai

•Paraiškos B-1 dalies 2 skyriuje pateiktas preliminarus projekto
rezultatų panaudojimo ir sklaidos planas

•Paraiška parengta pagal reikalavimus (šriftas, tarpai ir pan.), o
jos apimtis (puslapių skaičius) atitinką nustatytąjį

•Paraiškos turinys atitinka tematiką ir finansavimo schemą bei
darbo programoje nurodytas papildomas sąlygas

•Paraiška atitinka būtinuosius reikalavimus (dalyviai, mobilumo
taisyklė, trukmė ir kt.)



Ekspertinio vertinimo organizavimo principai

Tipiniai EF projektai ir GF projektai yra vertinami ir išdėstomi 
pirmumo tvarka 8 ekspertų panelėse:

1. Chemijos
2. Ekonomikos mokslai
3. Informatika ir inžinerija
4. Aplinkotyra ir geomokslai
5. Gyvybės mokslai
6. Matematika
7. Fizika
8. Socialiniai ir humanitariniai mokslai

•SE, CAR ir RI paraiškos yra vertinamos ir išdėstomos pirmumo 
tvarka atskirose daugiadisciplinės panelėse – t.y. panelėje 
karjerai neakademiniame sektoriuje, panelėje karjerai po pertraukos 
tęsti ir reintegracijos panelėje

•Kiekvieną paraišką vertina ne mažiau nei 3 nepriklausomi ekspertai

•Paraiškų vertinimas ir išdėstymas pirmumo tvarka atliekamas pagal
2018-20 m. darbo programoje nustatytus kriterijus ir svorius



IF paraiškų vertinimo kriterijai (= paraiškos 
struktūra)

Excellence (50%) Impact (30%) Implementation (20%)

Quality and credibility of 
the research/innovation 
project; level of novelty, 

appropriate consideration of 
inter/multidisciplinary and 

gender aspects 

Enhancing the future career 
prospects of the researcher

after the fellowship

Coherence and 
effectiveness of the work 

plan, including
appropriateness of the 
allocation of tasks and 

resources 

Quality and 
appropriateness of the 

training and of the two way 
transfer of knowledge 

between the researcher and 
the host 

Quality of the proposed 
measures to exploit and 

disseminate the project results 

Appropriateness of the 
management structure 

and procedures, including 
risk management 

Quality of the supervision 
and of the integration in the 

team/institution 

Quality of the proposed 
measures to communicate the 

project activities to different 
target audiences 

Appropriateness of the 
institutional 
environment 

(infrastructure) 

Capacity of the researcher 
to reach or re-enforce 

professional
maturity/independence

during the fellowship
Weighting

1 2 3

Priority in case of ex aequo

Bendras slenkstis – 70%



Plėtros (Widening) stipendijos

• Numatytos siekiant pagerinti institucijų iš plėtros 
šalių dalyvavimo rezultatus

• H2020 Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros 
programos dalis

• Biudžetas: 18 mln. Eurų. 2018 m. – 5 mln. Eurų

• Prognozuojama, kad 2018 m. bus finansuota apie 
35 paraiškas

Nauja 
2018 m.!



Tinkamos plėtros (Widening) šalys

ES VN:
Bulgarija, Čekijos respublika, 
Estija, Kipras, Kroatija, Latvija, 
Lietuva, Liuksemburgas, 
Lenkija, Malta, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Slovėnija, 
Vengrija

H2020 AŠ:
Albanija, Armėnija, Bosnija ir 
Hercegovina, BJR Makedonija, 
Farerų salos, Gruzija, 
Juodkalnija, Moldova, Serbija, 
Tunisas, Turkija, Ukraina

Plėtros stipendijos šalis yra nustatoma pagal priimančią instituciją!



Kaip gauti plėtros (Widening) stipendiją?

• Paraiška teikiama pagal MSCA IF EF kvietimą

• Taikomi įprasti MSCA IF paraiškų vertinimo kriterijai

• Pagal MSCA IF EF kvietimą gautos ir aukštesniu nei slenkstiniu balu 
įvertintos, tačiau nefinansuotos paraiškos iš plėtros šalių dalyvaus 
Plėtros (Widening) stipendijų pilotiniame kvietime

• Teikiant MSCA IF EF paraišką yra numatyta galimybė atsisakyti 
dalyvavimo pilotiniame Plėtros (Widening) stipendijų kvietime

• Bus rengiamas vienas pirmumo tvarka išdėstytų Plėtros (Widening)
stipendijų paraiškų sąrašas

• Plėtros stipendijų gavėjai nebus laikomi MSCA stažuotojais



Specialiųjų poreikių išmoka

• Papildoma finansinė parama neįgaliems tyrėjams, dalyvaujantiems 
visų MSC veiklų projektuose

• Parama skiriama, kaip koordinavimo ir paramos veiklos dotacija 
(vienkartinė išmoka)

• Vienam tyrėjui gali būti skirta iki 60 tūkst. eurų

• Dotacija gali būti naudojama neįgaliems tyrėjams reikalingoms 
priemonėms ir paslaugoms įsigyti

• Nuo 2019 m. I-ojo ketvirčio į šią paramą turės teisę pretenduoti visi 
vykstantys MSCA projektai



Kur ieškoti pagalbos?

2018-2020 m. MSCA darbo programa:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf

H2020-MSCA-IF-2018 Vadovas pareiškėjams:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf

NCP patarimai rengiantiems paraiškas :

http://net4mobilityplus.eu/index.php?id=81

H2020 elektroninis vadovas:

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm

MSCA stažuotojų informacinis paketas:

(http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/document-libraries/information-package-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellows_en)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://net4mobilityplus.eu/index.php?id=81
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

NCP – nacionalinių atstovų tinklas

Šalis MSCA



https://www.iprhelpdesk.eu/

IPR Helpdesk – pagalba INT klausimais



http://een.ec.europa.eu/

Europos verslo ir inovacijų tinklas (EEN)



Dalyvių portalas

• Pagrindinis prieigos taškas
nuo kvietimų paskelbimo iki paraiškų teikimo elektroniniu būdu

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

• Nauji paieškos įrankiai

• MSCA puslapis:

http://ec.europa.eu/msca

acebook.com/Marie.Curie.Actions

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Europos Komisijai reikalingi ekspertai



Ačiū už dėmesį!

Klauskite:
aiste.vilkanauskyte@lmt.lt


