Destek Sağlayan Kuruluş: AB
Program Kodu ve Adı: H2020- Bilimsel Mükemmeliyet Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
Program Kapsamı: Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji
alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası
araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi
hedeflemektedir.
Kimler Başvurabilir: Sosyal Bilimler ve Mühendislik Bilimleri alanındaki araştırmacılar, bu kapsamda sunulan burs ve destek
mekanizmaları aracılığı ile araştırmacılar bulundukları ülkeden başka bir ülkeye araştırma amaçlı dolaşım gerçekleştirmek üzere
bir proje önerisi hazırlayarak Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Burslarından faydalanabilmektedir.
Burs ve programlar aşağıdaki gibi ayrılmaktadır.


Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships-IF)

Bu programla araştırmacıların Avrupa içi dolaşımlarına fon sağlanmakla beraber, Avrupa’ya gelmek isteyen veya Avrupa
dışında çalışma yapmak isteyen araştırmacılar da desteklenebilmektedir.
o Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari
ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
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geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. Bu kural ilgili
programa AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için başvuru yapan araştırmacılar ile
araştırma çalışmalarına çeşitli sebepler ile ara verdikten sonra yeniden başlamak üzere başvuru yapan
araştırmacılar için son 5 yılda 3 yıldan fazla süre ile projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmalarını
gerektirmektedir.
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Burslarından faydalanacak araştırmacı ve araştırma gruplarının
hazırlayacağı nitelikte proje önerilerinin mutlaka uluslararası ya da sektörler arası dolaşım gerektirir olması
gerekmektedir.
o Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.



Marie Skłodowska Curie Araştırma-Yenilikçilik Değişim Prog. – (Research and Innovation Staff Exchange Scheme
RISE)
o Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının en az
3 tanesinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak araştırma projeleri kapsamında konsorsiyum içerisinde yer alan
kurumlar arası araştırmacı, teknik ve idari personelin değişimi ile uluslararası ve sektörler arası bilgi ve teknoloji
transferi sağlanmasının hedeflemektedir. Proje süresi 4 yıl kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olup
proje dahil olan araştırma grupları arasında kişi başı 12 ayı geçmeyecek nitelikte dolaşımlar komisyon tarafından
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desteklenmektedir, bu 12 aylık dolaşım süresinin 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalarda
gerçekleştirilmesi de mümkündür.
o Destek Kapsamı


Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca komisyon tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır.



Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca da araştırma ve idari giderlere yönelik
bütçe oluşmaktadır.



Komisyon tarafından AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden birinden bir diğerine gerçekleştirilen dolaşımların
akademi ve sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilenler ve AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden diğer
ülkelere gerçekleştirilenlerin ise tamamı finansal olarak desteklenmektedir.

o Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.



Marie Skłodowska Curie Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN)
o Yeni ve gelişmekte olan araştırma alanlarında kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesini hedefleyen
Yenilikçi Eğitim Ağları kapsamında birden çok sayıda ve ülkeden üniversite ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi
kuruluşunun bir araya gelerek bir eğitim ve araştırma programı oluşturması hedeflenmektedir. Bu eğitim programı
kapsamında 4 yıla kadar proje önerileri sunulabilmekte olup; yüksek lisans ya da ortak protokollü bir doktora
programı olabileceği gibi sertifika programı ya da yaz okulu niteliğinde bir eğitim ağı da olabilmektedir. İlgili eğitim ağı
kapsamında istihdam edilen henüz doktora derecesinin almamış ya da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi
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olan araştırmacıların istihdam giderleri, network içi dolaşımları ve belirli araştırma giderleri proje bütçesi kapsamında
karşılanabilmektedir.
o Yenilikçi Eğitim Ağları kapsamında 3 farklı destek mekanizması yer almaktadır:


Eğitim Ağları Programı – European Training Network ( ETN )



Sanayi Doktora Programı – European Industrial Doctorates ( EID )



Avrupa Doktora Programı – (European Joint Doctorates-EJD)

o Destek Kapsamı


ITN programları kapsamında eğitim programına dâhil olarak dolaşım gerçekleştiren araştırmacıların tüm
yaşam giderleri ve kuruma masrafları proje bütçesi kapsamında karşılanmaktadır.



Projenin gerçekleştirilmesi süresince doğması muhtemel araştırma ve eğitim giderleri, seyahat, çalıştay,
konferans, saha ziyareti gibi faaliyetlerde proje kapsamında desteklenmektedir.

o Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
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Marie Skłodowska Curie Burslara Katkı Fonu (Co-Funding of regional, national and international programmes –
COFUND)
o Hali hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak
isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların
desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanmasını hedeflenmektedir. Programa bir
proje önerisi hazırlayarak ile başvuru yapılmalı ve bu proje önerisinin ek fon sağlanacak burs programının genel
yapısı, başvuru prosedürleri, başvuruların değerlendirilme süreci, programın yerel, bölgesel ve AB ‘ye katkıları gibi
hususları tasvir eder nitelikte olması beklenmektedir. Bu amaçla projelendirilen söz konusu burs programlarının,
araştırmacıların Türkiye’den yurt dışına araştırma amaçlı gidişlerini veya araştırmacıların yurt dışından Türkiye’deki
araştırma kurumlarına geri dönüşlerini desteklemesi gerekmekte olup her deneyim seviyesinden araştırmacının
dolaşımına yönelik burs mekanizmalarının projelendirilmesi program kapsamında mümkündür. Burs programının
süresi 36 ay ile 60 arasında olabilmekte ve bu kapsamında araştırmacılara araştırma çalışmaları kapsamında en az
3 ay süre ile destek ağlanabilmektedir.
o Destek Kapsamı
Desteklenmesi uygun görülen burs programının toplam bütçesinin %50 si komisyon tarafından karşılanmaktadır.
o Program hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Başvuru Tarihleri: Çağrı bazında değişmektedir.
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