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MSCA je namenjen: 

• Doktorskim študentom

• Podoktorskim študentom

• Uveljavljenim raziskovalkam, raziskovalcem in osebju

• Univerzam/raziskovalnim inštitutom 

• Podjetjem in drugim ne-akademskim institucijam 











Koordinatorski H2020-ITN v Sloveniji 

Naslov H2020-ITN projekta RO 

Advanced research and Training Network in Food quality, safety and security INSTITUT JOZEF STEFAN

Global Mercury Observation and Training Network in Support to the Minamata Convention INSTITUT JOZEF STEFAN

GreenTRIBOS UNIVERZA V LJUBLJANI

Innovative Network for Next Generation Training and Sequencing of Virome NACIONALNI INSTITUT ZA BIOLOGIJO

Multidisciplinary European Joint Doctorate in the Design and Development of Glyco Drugs UNIVERZA V LJUBLJANI
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 Evropska vizija in strategija podpore razvoju
profesionalnih karier za raziskovalce.

 MSCA: izobraževanje raziskovalcev o znanstvenih
in drugih profesionalnih veščinah.

 Zagotoviti najboljše pogoje za pridobitev
talentov.

 Upravičenci Obzorja 2020 bodo spoštovali,
uresničevali in sledili politiko človeških virov.
Strategija človeških virov za raziskovalce (HRS4R)
pomaga raziskovalnim institucijam pri
uresničevanju Evropske listine za raziskovalce in
Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev
(Charter & Code).

MSCA: RAZVOJ RAZISKOVALNIH KARIER



Načrt za enakost spolov kot predpogoj za prijavo na razpise 

Obzorje Evropa

• Krepitev zahtev za zagotavljanje enakosti spolov v Obzorju Evropa 

• Načrt za enakost spolov kot predpogoj za prijavo na razpise Obzorje Evropa.

• Pogoj velja za vse javne institucije držav članic in pridruženih članic, 

visokošolske in raziskovalne organizacije (vključno s privatnimi).

• Do popolne uveljavitve tega kriterija bo veljalo prehodno obdobje do leta 2022. 

• Potrebna bo „izjava o tem“ na podlagi priloženega vprašalnika v prijavi.

• Načrt enakosti spolov je lahko del drugega strateškega dokumenta institucije.

• Nadzor in redno preverjanje skladnosti.
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Kako začeti? 
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HVALA !

Vprašanje ali komentar ?
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Vprašanje ali komentar ?



Hvala! 
MSCA NCP: 

stojan.sorcan@gov.si


