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Marie Skłodowska-Curie tegevused (MSCA)
MSCA eesmärgiks on toetada teadlaste mobiilsust ja karjääri arengut, andes 
teadlastele võimaluse saada kogemusi eri riikides ja sektorites. Marie 
Skłodowska-Curie meetmete kaudu toetatakse igas vanuses ja igal 
karjääriastmel olevaid teadlasi, kes võivad olla pärit mistahes riigist.

MSCA on avatud kõigile teadusvaldkondadele ja selle planeeritud 
kogueelarve Horisont 2020s on 6162 miljonit eurot.

MSCA meetmete hulgas on neli erineva eesmärgi ja sihtgrupiga granditüüpi: 
innovaatilised koolitusvõrgustikud (ITN), individuaalgrandid (IF), 
teadustöötajate vahetus (RISE) ja doktori- ja järeldoktoriprogrammide 
kaasrahastus (COFUND).



MSCA põhiprintsiibid
- grandid toetavad teadlaste karjääri arengut mobiilsuse kaudu;

- avatud taotlejatele mistahes teadusvaldkondadest, sh sotsiaal- ja 
humanitaarteadusest ning inseneriteadustest – v.a tuumafüüsika;

- osaleda saavad iga riigi mistahes vanuses ja karjääriastmel olevad 
teadlased;

- toetatakse eri sektorite vahelist koostööd ning teadlasvahetust 
Euroopast väljas asuvate riikidega;

- ühikuhindade kasutamine muudab projektide aruandluse väga kergeks.



Organisatsioonid jagunevad kaheks:

• Akadeemiline sektor –
s.o. ülikoolid ja kasumit
mittetaotlevad teadus-
asutused

• Mitte-akadeemiline
sektor – s.o. kõik teised

• Ettevõtted, aga ka
riigisektor, MTÜd, 
haiglad, …



Teadustöötajate vahetus: RISE (1)
• Eesmärk:

• edendada teaduskoostööd akadeemilise ja mitte-akadeemilise sektori 
vahel 

• edendada teaduskoostööd Euroopa ja Euroopast väljas asuvate riikide 
vahel

• Tegevused:

• ühine teadusprojekt 

• teadustöötajate lähetused

• Euroopa ja mitte-Euroopa vahel

• ja/või eri sektorite vahel

• ei toetata riigisiseseid lähetusi; lähetusi kolmandate riikide vahel; 
Euroopa-siseseid lähetusi sama sektori sees

• koolitused, seminarid jm teadmiste vahetuse üritused



Teadustöötajate vahetus: RISE (2)
• Projekti kestus: 4 aastat

• Vähemalt 3 organisatsiooni kolmest eri riigist, sh vähemalt 2 eri EL 
liikmesriigist või assotsieerunud riigist

• Toetatakse 1 – 12 kuu pikkusi lähetusi

• Lähetustes saavad osaleda organisatsioonide teadustöötajad (sh tehniline 
ja administratiivpersonal), kes on lähetuse algushetkeks organisatsioonis 
töötanud (või seotud olnud, nt doktorandid) vähemalt 6 kuud

• Projekti maksimaalne suurus on 540 inimkuud

• Tüüpiline projekt: 4-7 partnerit, 200-400 kuud lähetusi



Teadustöötajate vahetus: RISE (3)

Rahastus põhineb ühikuhindadel

Lähetusega seotud lisakulude katteks, töötaja heaks: 2000 € / lähetuskuu

Teadustöö, koolituste, ürituste jne katteks: 1800 € / lähetuskuu

Projekti juhtimine ja üldkululõiv: 700 € / lähetuskuu



Teadustöötajate vahetus: RISE (4)
• Euroopa organisatsioonid allkirjastavad grandilepingu (beneficiaries)

• Kolmandate riikide partnerorganisatsioonidega sõlmitakse partnerluslepe

• Kõik riigid võivad osaleda, kuid Horisont 2020 reeglite järgi peavad rikkad 
industriaalriigid + BRIC + Mehhiko ise oma osaluse rahastama.
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Teadustöötajate vahetus: RISE (5)
• 2014: 200 taotlust, 84 rahastatud projekti, edukus 42%

• edukates projektides kokku 625 partnerit
• 2015: 361 taotlust, 89 rahastatud projekti, edukus 25%

• edukates projektides kokku 836 partnerit
• 2016: 367 taotlust, 84 rahastatud projekti, edukus 22,9%

• Edukates projektides kokku 845 partnerit

• Rahastatud projektid: http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
• Eestist seni 2 projekti:

• TraSaCu
(https://edukad.etag.ee/project/3686?p=H2020&s=MSCA&t=RISE) –
osaleb TTÜ

• Assymcurv
(https://edukad.etag.ee/project/3759?p=H2020&s=MSCA&t=RISE) –
osaleb TÜ

• Järgmise konkursi eeldatav tähtaeg: 5. aprill 2017 (konkurss avatakse 1. dets 2016)

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
https://edukad.etag.ee/project/3686?p=H2020&s=MSCA&t=RISE
https://edukad.etag.ee/project/3759?p=H2020&s=MSCA&t=RISE


Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (1)
Võrgustikud noorte teadlaste (doktorantide) koolitamiseks akadeemilise ja mitte-
akadeemilise sektori koostöös. ITN raames rahastatakse nii ca 6-10 partneriga Euroopa 
koolitusvõrgustikke (European Training Networks) ja Euroopa ühisdokotrantuuri (European
Joint Doctorate) kui ka 2 (või ka enama) partneriga Euroopa ettevõtlusdoktorantuuri 
(European Industrial Doctorate). Võrgustikes saavad osaleda ka väljaspool Euroopat asuvad 
teadusasutused ja ettevõtted. ITN puhul on oluline teadlaste juhendamise kõrge tase ja 
mitmekülgsete oskuste ja kogemuste andmine, mis tagavad hiljem edu tööturul nii 
akadeemilises kui ettevõtlussektoris.

Eestis 5 rahastatud ITN projekti, sh üks projekt, kus osaleb Maaülikool: MANTEL 
(https://edukad.etag.ee/project/3802?p=H2020&s=MSCA&t=ITN) 

Konkurss avatud, tähtaeg 10. jaanuar 2017: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-msca-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2017

https://edukad.etag.ee/project/3802?p=H2020&s=MSCA&t=ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2017


Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (2)
European Training Networks: 

Võrgustiku täisliikmed
(beneficiaries) palkavad
tööle doktorandi(d)

Assotsieerunud liikmed
(partner organisations) 
pakuvad lähetus- ja 
koolitusvõimalusi



Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (3)
European Training Networks:

• Projekti kestus: 4 aastat

• Vähemalt 3 organisatsiooni kolmest eri EL liikmesriigist või assotsieerunud 
riigist

• Toetatakse doktorantide palkamist 3 – 36 kuuks

• Soovituslik on ühisjuhendamine ja doktorantide lähetused teiste
võrgustiku liikmete juurde, sh eriti sektoritevahelised lähetused

• Projekti maksimaalne suurus on 540 inimkuud

• Tüüpiline projekt: 6-10 partnerit, >500 inimkuud



Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (4)
European Industrial Doctorates:



Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (5)
European Industrial Doctorates:

• Kaks varianti:

1. Ainult kaks partnerit:1 akadeemilisest, 1 mitte-akadeemilisest
sektorist; max. suurus 180 inimkuud

2. 3 või enam partnerit – max. suurus 540 inimkuud

• Projekti kestus 4 aastat

• Toetatakse doktorantide palkamist kuni 36 kuuks:

• Doktorant immatrikuleeritakse akadeemilise sektori partneri juures

• Doktorant veedab >50% ajast mitte-akadeemilises sektoris

• Ühisjuhendamine



Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (6)
European Joint Doctorates:

Toetatakse rahvusvahelist, 
sektoritevahelist ja inter-
distsiplinaarset koostööd doktoriõppe
edendamisel Euroopas.

Toetatakse ühiste doktoriõppekavade
loomist

Nõutud: ühis-ja/või topeltkraadide
andmine



Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (7)
European Joint Doctorates:

• Projekti kestus: 4 aastat

• Vähemalt 3 organisatsiooni kolmest eri EL liikmesriigist või assotsieerunud 
riigist, mis annavad välja doktorikraade

• Toetatakse doktorantide palkamist 3 – 36 kuuks

• Kohtustuslik immatrikuleerida doktoriõppesse

• Projekti maksimaalne suurus on 540 inimkuud



Innovaatilised koolitusvõrgustikud: ITN (8)
Doktorandi palk, sh kõik maksud: 3110 € / kuu * korrektsioonikoefitsient

Mobiilsustoetus 600 € / kuu

Peretoetus 500 € / kuu

Teadustöö, koolituste, ürituste jne katteks: 1800 € / lähetuskuu

Projekti juhtimine ja üldkululõiv: 1200 € / lähetuskuu

Võrgustiku assotsieerunud liikmete puhul kaetakse kulud arve alusel



Individuaalgrandid: IF
Individuaalgrandid on mõeldud doktorikraadiga teadlastele, kes soovivad end 
täiendada mõnes teises riigis. Individuaalgrandid pole ainult järeldoktoritele, 
vaid osalema on oodatud ka pikema kogemusega teadlased - puuduvad 
piirangud vanusele ja kogemuse pikkusele. Taotluse esitab teadlane koostöös 
teda vastuvõtva organisatsiooniga teises riigis ning taotlusi hinnatakse nii 
teadustöö taseme kui ka karjäärivõimaluste avardamise järgi. 
Individuaalgrandiga on võimalik minna stažeerima ka Euroopast väljapoole, 
sel juhul on kohustus vähemalt 12 kuuks tagasi Euroopasse tulla ja grant 
rahastab ka naasmisperioodi.

2017 konkursi eelarve 248,7 milj € ja tähtaeg 14. september 2017

Alates 2016 uus paneel: „Society and Enterprise“: 10 milj € projektidele, kus 
osaleb mitte-akadeemiline organisatsioon



Marie Skłodowska-Curie tegevused
• Toetavad teadlaste mobiilsust nelja erinevat tüüpi grandiga:

• Innovaatilised koolitusvõrgustikud
Innovative Training Networks, ITN

• Teadustöötajate vahetus
Research and Innovation Staff Exchange, RISE

• Individuaalgrandid
Individual Fellowships, IF

• Programmide kaasfinantseerimine
COFUND

• Lisainfo ja küsimused:
Kristin Kraav, kristin.kraav@etag.ee, www.etag.ee, www.horisont2020.ee

mailto:kristin.kraav@etag.ee
http://www.etag.ee/
http://www.horisont2020.ee/

