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The Marie Skłodowska-Curie Fəaliyyətləri 
(MSCA) - Tədqiqat Təqaüd Proqramı

• Proqram yaşından və milliyətindən asılı olmayaraq
karyeranın istənilən səviyyəsində olan tədqiqatçıları
dəstəkləyir.

• İstənilən sahə üzrə müraciətlər qəbul olunur (hər hansı
tematik prioritet yoxdur).

• MSCA həmçinin işlə təmin olunma imkanlarını və karyerada
inkişafını gücləndirmək üçün sənaye – akademiya –
innovativ təlim arasında əməkdaşlığı da dəstəkləyir.



€6.1 milliardlıq büdcə

Layihələrin qəbulu üçün hər il 
cağırışlar olur. 

Proqramın fəaliyyətindən asılı olaraq 
ərizələrin qəbul vaxtları fərqlidir.

Əsas şərt mobillikdir.
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Fərdi TəqaüdlərIF

Tədqiqat & İnnovasiya sahəsi üzrə 
Əməkdaşların Mübadiləsi
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İnnovativ Təlim ŞəbəkələriITN

Transmilli səfərlər etməklə 
təqaüdlərin və doktor proqramlarının 
qismən maliyyələşdirilməsi

COFUND

Əsas fəaliyyətlər



Fərdi Təqaüdlər



Fərdi Təqaüdlər (FT)

• Təcrübəli tədqiqatçılar üçündür

• PhD dərəcəsinə malik olanlar üçün

• Yaş məhdudiyyəti yoxdur

• Tam maliyyələşən təqaüdlər

• Məvacib, tədqiqat xərcləri və s.



Avropa 
təqaüdləri

Qlobal 
təqaüdlər

FT – Avropa və Qlobal təqaüdləri

1 – 2 il

2 – 3 il (o cümlədən 12 ay Avropada)



Categories of
eligible costs

Costs of researcher
PER MONTH

Institutional costs
PER MONTH

Living 
allowance

(a)

Mobility 
allowance

(b)

Family 
allowance

(c)

Research, 
training and 
networking 

costs
(a)

Management 
and indirect 

costs
(b)

IF
(100%)

4 880 600 500 800 650

• Fellow’s Salary = Living Allowance + Mobility Allowance  (+ Family 
Allowance)

IF Funding Model



• Necə müraciət etmək?

• Tədqiqat layihəsini və CV-ni təqdim etmək. Layihə 
seçilmiş təşkilatla birgə hazırlanmalıdır.

• Ərizələrin qəbulu aprel ayından başlanması 
gözlənilir.



euraxess.ec.europa.eu

• Qəbul edən təşkilatı və rəhbəri tapmaq

• Ərizəçini tapmaq

• Birgə ərizə formasını hazırlamaq

• Ərizə formasını birgə təqdim etmək

imkanları mövcuddur.



İnnovativ Təlim Şəbəkələri



• Hədəf: kreativ, sahibkaryönümlü və innovativ
tədqiqatçıların yeni nəslini hazırlamaq;

• Proqram Gənc tədqiqatçılar (PhD dərəcəsi
olmayan) üçündür;

• İnnovativ Təlim Şəbəkələri (İTŞ) tədqiqatçıları
doktorantura səviyyəsində hazırlamaq üçün
universitetləri, tədqiqat institutlarını və digər
qurumları bir araya gətirir.



Avropa Təlim Şəbəkələri. İştirakçılara birgə tədqiqat və təhsil
proqramını həyata keçirməyə imkan verir.
Avropa Sənaye Doktoranturası PhD-tələbələrə təhsil
müəssisəsindən kənarda sənaye və biznesdə bacarıqları inkşaf
etdirməyi imkan verir.
Avropa Birgə Doktoranturası Birgə (joint), ikili (double) və çoxsaylı
(multiple) dərəcələri həyata keçirməyə imkan verir.

İTŞ-nin növləri
Avropa Təlim Şəbəkələri;
Avropa Sənaye Doktoranturası; 
Avropa Birgə Doktoranturası.



3 İTŞ NÖVLƏRİ
European 
Industrial 

Doctorate (EID)

European 
Joint Doctorate 

(EJD)

European 
Training Network 

(ETN)

Duration 4 years (48 months)

3 academic 
beneficiaries
3 countries

3 acad.organ +         
3 none-acad. organ.

3 Eur. countries

Partner Organisations from any sector (no min or max)

ESRs funded 3 to 36  months

Acad. and none-
acad. organis. 

2 Eur. countries 
Min.

* For a two-beneficiary project

PhD
(50% of time in 
non-academic 

sector)

Joint PhD
No educational 
degree requir. 
(PhD typical)



Funding Model
Categories 

of
eligible costs

Costs of researchers (1) Institutional costs (2)

Living 
allowance

(a)

Mobility 
allowance

(b)

Family 
allowance

(c)

Research, 
training and 
networking 

costs
(a)

Managemen
t and 

indirect 
costs

(b)
ITN
(100%)

3 110 600 500 1 800 1 200

All values are PER MONTH

Müraciətlərin qəbulu üçün vaxt –
14.01.2020.



Tədqiqat və İnnovasiya üzrə Əməkdaşların Mübadiləsi



• Doktorantlar daxil olmaqla istənilən tədqiqatçılar  
üçündür.

• İnzibati, texniki  işçilər də proqramda iştirak edə bilər.

• Ezamiyyələrin müddəti  - 1 aydan 1 ilədək.

• Maliyyə dəstəyi:

€2000 səfər xərcləri üçün

€2500 idarəetmə və əməkdaşlıq xərcləri  və s.

Proqramın bu fəaliyyəti dünyanın akademik, sənaye və
kommersiya təşkilatları arasında əməkdaşların qısa-müddətli
mübadiləsini həyata keçirməyə imkan verir.



• Layihənin müddəti - 48 aya qədər

• Konsorsium ən azı 3 ölkədən və 3 təşkilatdan ibarət 
olmalıdır

1. Ən azı 2 akademik iştirakçı +1 qeyri-akademik (və ya əksinə)

2. 3 ölkədən 2-si Avropa, 1-i isə qeyri-Avropa ölkəsindən 
olmalıdır.

• Müraciətlərin qəbulu üçün son vaxt – 28.04.2019.



Ətraflı

• https://ec.europa.eu/research/mariecurieacti
ons/node_en

• https://ec.europa.eu/programmes/horizon20
20/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-
actions

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions


Təşəkkür edirəm!

Yaşar Ömərov
Zaur Həsənov

yashar.omarov@edu.gov.az

zaurmail@gmail.com
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