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Knowledge does not belong at home, wrapped up
in a cocoon.
Knowledge needs to fly!
Scientific mobility is about spreading of
knowledge and support to research across borders
to increase our quality of life and prosperity.



Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

 Европейска програма за обучение и научен обмен с 

цел повишаване на квалификацията и разширяване на 

възможностите за кариерно развитие на учените 

 Стимулира  иновациите,  интер-дисциплинарен 

подход, сътрудничество между бизнеса и науката

 Мобилност в  международен и междусекторен 

аспект - основен принцип!

20 години подкрепа за изследователите



Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

 Всички области на науката и иновациите

 За изследователи на всички етапи от кариерата

 Отворена към света - за учени и организации от 

Европа и трети страни от цял свят

 Връзка с бизнеса; Н2020: 37% от частния сектор!

 Значими научни резултати, разширяване на 

научните познания, интердисциплинарност

 Ползи за обществото



ЗАЩО MSCA?

Финансиране 

 заплати 

 научни изследвания 

 участие в обучителни курсове и школи 

 публикации, конференции

 работа в мрежа, научни посещения в други 

организации/държави (secondments) 



MSCA

Researcher unit cost

(per month)

Living allowance 

(country coefficient)
=

GROSS SALARY 

Mobility allowance Family allowance

ITN
€ 3 270* € 600 € 500

IF
€ 4 880* € 600 €500

RISE Staff member unit cost Top-up allowance (accommodation, 

travel and subsistence)

€ 2100

COFUND Researcher unit cost

Doctoral

Programs

Fellowship Programs

ESR Total: € 2709 min.

ER Total: € 3836 min. 



ЗАЩО MSCA?

 Придобиване на нови знания и умения чрез: 

 участие в научни изследвания

 интердисциплинарен и междусекторен подход,

вкл.  развиване на допълнителни умения  

(transferable skills)

 Много добри условия за работа, достъп до ресурси, 

съвременна научна инфраструктура 

 Обмяна на опит 



ЗАЩО MSCA?

 Работа в нова среда, разширяване на кръгозора, 

запознаване с нов начин на мислене и работа

 Нови партньорства и мрежи   

 Публикации в списания с импакт фактор

 Натрупване на емпиричен материал за разработки 

по конкретна научна тема



Физически лица

 Изследователи в ранния етап от кариерата - Early 

Stage Researchers (ESRs)

 Опитни изследователи - Experienced Researchers

(ERs)

Юридически лица

 Организации, които отговарят на условията за 

допустимост

 академичен 

 неакадемичен сектор

УЧАСТНИЦИ



4 основни схеми

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=home&lg=en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=home&lg=en
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
http://ec.europa.eu/growth/index_en
http://ec.europa.eu/growth/index_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/researcher-night/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/researcher-night/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm


За учени в ранния етап от кариерата (ESR)

1. ITN - Мрежи за първоначално и иновативно 

обучение 

2. COFUND/ Doctoral Programs – съфинансиране 

на национални, международни и регионални 

докторантски програми

3. RISE - обмен на персонала от изследователи и 

иноватори



За учени в ранния етап от кариерата (ESR)

ITN - Мрежи за първоначално и иновативно обучение

Международни и интердисциплинарни мрежи за повишаване 

квалификацията на младите учени и създаване на нови 

перспективи за кариерно развитие; разработват и изпълняват 

висококачествени научни обучителни/ докторантски програми

 Назначават на работа изследователи в ранния етап 

от кариерата (3-36 м.); 

 Участие в докторантски програми (зачисляване)

 Наставници (Supervisors) 

 Подбор на конкурсен принцип, свободните места се 

обявяват публично (MSCA website, EURAXESS-Jobs, др.)

 Продължителност на ITN проектите - 48 мес.



ETN EID EJD

European 
Training  
Networks

European 
Industrial

Doctorates

European 
Joint

Doctorates

1. ITN - Мрежи за първоначално и иновативно обучение

Европейски мрежи за 

първоначално 

обучение

Докторантури в 

промишлеността/ 

неакадемичния 

сектор

Съвместни 

докторантури



Doctoral 
Programmes

2. COFUND

Бенефициенти

Спазване на принципите и стандартите на 

програмата Мария Склодовска-Кюри  

Задължително зачисляване в докторантски 

програми 

Назначаване – от 3до 36 мес.

Наставник (Supervisor) - за всеки стипендиант

Продължителност на проектите 36-60 мес.

Подбор на конкурсен принцип, свободните места се 

обявяват публично (MSCA website, EURAXESS-Jobs, др.)



За опитните изследователи (ER)

1. IF- индивидуални стипендии

2. COFUND/ Fellowship Programs – съфинансиране 

на национални, международни и регионални 

пост докторантски стипендиантски програми

3. RISE - обмен на персонала от изследователи и 

иноватори



1. Индивидуални стипендии (IF)

Цел: Да увеличи  творческия  и  иновативен потенциал на опитните 

изследователи чрез обучение, международна и междусекторна

мобилност

 Националност и правило за мобилност – в 

зависимост от вида на стипендията

 Проектът се изготвя от изследователя, в съдействие 

с наставника

 Предложението се подава от организацията-домакин

- бъдещият единствен бенефициент по проекта 

 Бенефициентът назначава на работа опитния 

изследовател и отговаря за изпълнението на проекта

 Дейности



Видове  индивидуални стипендии (IF)

12-24

12-24 м.

24-36 м.



2. COFUND

Пост докторантски програми, насърчаващи 
отлични  достижения  в  обучението, 
мобилността и кариерното развитие. 

 Бенефициенти

 Спазване на принципите и стандартите на 

програмата Мария Склодовска-Кюри  

 Назначаване: 12-36 мес.

 Редовни конкурси (макс. 4 годишно); 

 Публичност  и прозрачност при подбора  

 Продължителност на проектите 36-60 мес.

Fellowship 
Programmes



Практически съвети 
за участие в ITN, COFUND DP & COFUND FP:

 Проверявайте обявите за свободни позиции по 

финансирани проекти от ITN, COFUND DP & COFUND FP

на https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search и на 

страницата на НКЛ във Фейсбук: MSCA NCP - Bulgaria

 Публикувайте CV –то си онлайн (EURAXESS)

 За по-добро планиране: проверете на CORDIS кои са 

успешните проекти от COFUND DP&FP

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search








3. Обмен на персонала от изследователи
и иноватори (RISE)

 Работа по конкретен научен проект

 Схемата стимулира иновациите и работа в мрежа 

 Размяна на научни посещения в международен и/или 

междусекторен аспект – командировки от 1 до 12 мес. 
(secondment of staff) 

 Участват млади и опитни учени, управленски и 

технически персонал

 Може да участвате в размените, само ако сте 

служител в организация-бенефициент по проекта (не 

се назначават нови хора за работа по проекти RISE!)



Marie Skłodowska-Curie Actions: http://ec.europa.eu/msca

REA: http://ec.europa.eu/rea

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/;

http://horizon2020.mon.bg/

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

EURAXESS Jobs:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Българската уеб-страница за РП “Хоризонт 2020”

http://horizon2020.mon.bg/

H2020 helpdesk /Research Enquiry Service (RES):
http://ec.europa.eu/research/enquiries

http://ec.europa.eu/msca
http://ec.europa.eu/rea
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://horizon2020.mon.bg/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
http://horizon2020.mon.bg/
http://ec.europa.eu/research/enquiries


For information and consultation:

Facebook: MSCA NCP - Bulgaria

Net4Mobility-FAQ Blog: http://www.net4mobility.eu/

Antoaneta Mateeva
MSCA NCP, Bulgaria

Теl.: ++3592 979 5235
e-mail: mateeva@cu.bas.bg

Gabriella Tchouprenska
MSCA NCP, Bulgaria

Теl.: ++3592 979 5241
e-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

http://www.net4mobility.eu/
mailto:mateeva@cu.bas.bg
mailto:tcouprenska@cu.bas.bg


БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


