Horizont2020 Marie Skłodowska-Curie Program Egyéni ösztöndíj
(MSCA IF) workshop
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019. június 27-én 10 órától workshopot szervez a
Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie program (MSCA) egyéni ösztöndíj pályázatairól az érdeklődők
számára.
2019. április 11-én jelentek meg az MSCA egyéni ösztöndíj pályázatok, a beadási határidő 2019.
szeptember 11. Rendezvényünkön egy H2020 pályázat értékelő és az MSCA nemzeti kapcsolattartó
segítségével:
áttekintjük a pályázat egyes részeit (Excellence, Impact, Implementation),
megvitatjuk mik lehetnek egy pályázat erősségei, gyengeségei
lehetőség nyílik értékelések megismerésére, személyes konzultációra,
valamint egy valódi pályázat próbaértékelését is elvégezzük.
A workshopra szeretettel várjuk elsősorban a szeptemberi beadásra pályázatot beadni kívánó kutatókat, a
fogadóintézményi témavezetőket (egyetemi, kutatóintézeti, vállalati és civil szféra szereplőit egyaránt),
illetve a pályázást segítő pályázati iroda munkatársait is. Az MSCA pályázatokról általános tájékoztató nem
lesz.
Időpont: 2019. június 27., csütörtök, 10-16 óra
Helyszín: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 231. terme (1077 Budapest, Kéthly Anna
tér 1.)

TERVEZETT PROGRAM

09:30-10:00

Regisztráció

10.00-10.30

Bevezető, Marie Skłodowska-Curie program egyéni ösztöndíjak rövid bemutatása

10.30-11.15

Pályázat felépítése, Funding& Tender Portal

11:15-12:45

Excellence, Impact részek

12.45-13.15

Ebédszünet

13:15-14:00

Implementation rész

14:00-16:00

Pályázat próbaértékelése, személyes konzultáció

REGISZTRÁCIÓ
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Titulus:
Vezetéknév: *
Keresztnév: *
Beosztás: *
Kutatási/szakterület: *
Munkahely: *
Telefonszám: *
E- mail: *

A rendezvényre történő regisztrációval hozzájárul, hogy az NKFI
Hivatal a megadott személyes adatait a rendezvény időpontjáig
kezelje, és a rendezvénnyel kapcsolatos változásokkal közvetlenül
megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen az NKFI Hivatal
fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt készíthet, amelyet
felhasználhat saját honlapján és/vagy más nyilvános kommunikációs
csatornákon a pályázók és a szélesebb közvélemény tájékoztatására.
További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Az adatvédelmi tájékoztatót elfogadom.

Hírlevél regisztráció:

A hírlevelünkre való feliratkozással hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal
közvetlenül megkeresse a legfrissebb kutatási, fejlesztési és
innovációs pályázatokkal, hazai és nemzetközi hírekkel, eseményekkel.
További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Feliratkozom a hírlevélre.
Küldés

