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Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri  

AYRINTILI BİLGİ NOTU 

Odak Noktası: Kariyer gelişimi ve Hareketlilik 

Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) 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. MSCA, 

Ufuk2020 Programı altında, sunduğu yenilikçi ve mükemmel araştırma eğitimi fırsatları; cazip 

kariyer ve bilgi paylaşımı olanakları, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik programları ile 

araştırmacıların diledikleri araştırma alanında 20 yıldır birlikte çalışmalarını sağlayan bir 

yapıdır. 

 Türkiye’den şu ana kadar 238 başvuru fonlanmaya hak kazanmıştır. Kabul oranı %36. Şu 

ana kadar en fazla Mühendislik alanında verildi.  

 Fonlanan Türkler en çok İngiltere, Türkiye (geri dönüş), Hollanda, Almanya, Fransa ve 

Amerika’ya gidiyor.  

 En çok kabul alan ülkeler sırasıyla İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya.  

 Dünya genelinde kadınların katılım %40 ve program bu oranı artırmayı hedefliyor.  

 9 bin başvurunun %15 desteklendi şimdiye kadar. 

 Destek almak için başvurunun %90-95 puan almalı. 

 MSCA destekli araştırmacıların global alıntılanma oranı %40 daha yüksek. 

MSCA kapsamında dört destek mekanizması vardır. 
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1- BİREYSEL BURSLAR (INDIVIDUAL FELLOWSHİPS - IF) 

Doktora derecesine sahip ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacılar için 

burs-destek sağlar. 

 

 

 

 

 

 

Araştırmacıların Uluslararası Dolaşım İmkanları 

A. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships - Standart Panel) 

a. Kariyere Geri Dönüş Paneli (European Fellowships - Career Restart Panel - 

CAR) 

b. Ülkesine Geri Dönüş Paneli (European Fellowships - Reintegration Panel - RI) 

c. Akademik Olmayan Kuruluşlara Başvuru Paneli (Society and Enterprise Panel) 

B. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships Panel) 

IF Bursları Genel Bütçesi 

 Global Burslar (Global Fellowships): 45 milyon euro 

 Avrupa Bursları (European Fellowships): 220 milyon euro (RI, CAR, Standart panelleri 

kapsar) 

 Genişleme Ülkeleri İçin Panel (Widening Fellowships): 5 milyon euro 

 Engelli araştırmacılar için ayrılan özel bütçe (Special Needs Grants): 1 milyon euro 

Destek Kapsamı 

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarını 

kapsar nitelikte olup, araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu 

aile/çocukları olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avrupa Dışına Giden 

Araştırmacı Boyutu kapsamında yer alan zorunlu geri dönüş süresi boyunca da destek devam 

etmektedir. Bu burslar kapsamında verilen destek kişiyi ve araştırmalarını destekler nitelikte 

olup, altyapı desteği sunulmamaktadır. 

IF: Finansal Yapı 

   

Bireysel 
Burslar (IF) 

  

Araştırmacıya (Aylık) Kuruma (Aylık) 

Yaşam 
Giderleri 

Dolaşım 
Giderleri 

Aile Katkısı 
Araştırma, Eğitim 

Giderleri 
İdari Maliyetler 

4,880 € 600 € 500 € 800 € 650 € 

Çağrının yayınlandığı tarih 27 Ekim 2017 

Çağrının başvuruya açıldığı tarih 12 Nisan 2018 

Proje önerisi sunmak için son tarih 12 Eylül 2018 saat 17:00:00, Brüksel S.İ. 

Proje önerilerinin değerlendirilmesi Ekim - Aralık 2018 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması Şubat 2019 

Başarılı proje önerileri için hibe antlaşması 
imzalanması 

Mart - Mayıs 2019 
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Bütçeyle ilgili notlar: Ayrıca ekipman bütçesi bulunmuyor. Kuruluşa verilen bütçeden 

ekipman ve sarf malzemesi alınabilir. Yaşam bütçesi brüttür ve gidilen ülkeye bağlı olarak 

vergilendirilir. Bazı ülkeler ise dolaşım bütçesinden vergi almıyor.  

Bu Yıl İlk Kez Ek Panel ve Bütçe: Widening Fellowships  

Bu sene ilk kez Genişleme Ülkelerine özel ek bir panel açılacaktır (Widening Fellowships 

Panel). Widening Ülkeleri: Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve 

Slovenya. 

Türkiye'ye gelmek üzere başvuru yapan araştırmacılar da (European Fellowships 

kapmsaında) bu panelde aksini talep etmedikleri müddetçe değerlendirilme imkanı bulacak. 

Ayrıca başvur yapılması gerekmiyor. Desteklenen listeye giremeyen projeler "Widening" adı 

verilen bu ek paneldeki bütçeden (bu yıl için 5 milyon euro) desteklenme imkanı bulabilirler. 

Ancak bu panelde desteklenecek proje sahipleri "IF Fellow" olarak değil "Widening Fellow" 

olarak adlandırılacaklardır. İsim farklılığı haricinde bursu kazanmaları halinde edinecekleri 

haklar IF Bursiyerlerinden farklı olmayacaktır. 

Başvuru Şartları 

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. (Bu program için çağrı kapanış tarihi 12 Eylül 2018 

olacaktır.) 

Uluslararası Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış 

tarihi (bu program için 12 Eylül 2018) itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl 

içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. (Bu kural ilgili programa "AB 

Üye Ülkeler ve Türkiye gibi Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için başvuru yapan 

araştırmacılar (Reintegration Panel)" ile "araştırma çalışmalarına çeşitli sebepler ile ara 

verdikten sonra yeniden başlamak üzere başvuru yapan araştırmacılar (CAR Panel)" için son 5 

yılda 3 yıldan fazla projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmalarını gerektirir 

şekilde esnetilmiştir.) 

Yurtdışında bulunulan süre içinde vaktin minimum %50’sinde araştırma yapılmak 

durumunda. %50 çalışılabilir. Bu durumda 2 yıllık program 4 yıla çıkar.  

Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/msca-if-2018.html  

Başvuru Rehberi: https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/h2020-guide-appl-msca-
if-2018-20_en.pdf  
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2- ARAŞTIRMA-YENİLİKÇİLİK DEĞİŞİM PROGRAMI (RISE) 

Asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk 

etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. RISE Programı kapsamında oluşturulacak 

konsorsiyumlar aracılığı ile Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında 

gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler 

(akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden 

(Türkiye Asosiye Ülkedir) olmak kaydıyla, Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti 

yürüten en az üç kuruluşun,  bir araya gelmesiyle oluşturulacak konsorsiyumlarla araştırma, 

teknik ve idarî personel değişimleri yapılması, böylece ortak bir araştırma projesi yürütülmesi 

ve uluslar/sektörler arası bilgi/teknoloji transferi sağlanmasını hedeflemektedir. Değişime 

katılacak personel her tecrübe seviyesinde olabilmektedir (kariyerinin başında, kıdemli, 

teknik, idarî vs). Değişime gönderilen araştırmacının bilgi transferi gerçekleştirmek üzere 

kurumuna geri dönüşünün sağlanması gerekmektedir. 

 

 

RISE çağrısı her yıl benzer aylarda açılır ve kapanır. 

Başvuru Şartları 

RISE çağrısı kapsamında oluşturulabilecek konsorsiyumlar asgarî üç farklı ülkeden, üç farklı 

kuruluşun katılımını gerektirir: 

 

Çağrının başvuruya açıldığı tarih 4 Aralık 2018 

Proje önerisi sunmak için son tarih 2 Nisan 2019 saat 17:00:00, Brüksel S.İ. 
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RISE çağrısı kapsamında; 

 AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* (Avrupa içinden)  Üçüncü Ülkelere** (Avrupa 

dışına) uluslararası; 

 AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde sektörler arası (akademik kuruluşlardan 

akademik olmayan kuruluşlara; akademik olmayan kuruluşlardan akademik kuruluşlara); 

yapılan dolaşımlar Avrupa Komisyonu’nca fonlanmaktadır. Proje önerisinde bu kapsamda 

olmayan dolaşımlar yazılabilir ancak sadece yukarıda belirtilen ülkeler arası dolaşımlar 

fonlanabilecektir. 

Toplam proje süresi 4 yıla kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olmak şartıyla 

kurumlar arası personel değişimleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde organize edilmelidir. 

Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi her araştırmacı için 1 aydan az olmamak kaydı ile 

bölünerek 4 yıllık proje süresine yayılabilir. 

Kapsam 

Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit 

destek sunulmaktadır. Dolaşımda olan araştırmacının maaşı kurumu tarafından ödenmeye 

devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ek 2100 Euro destek verilmektedir. Dolayısıyla 

proje kapsamında yeni personel işe alımı beklenmiyor; ortak kurumlarda çalışmakta olan 

personelin görevlendirilmesi esas alınır. Proje ortaklarında en az 1 aydır çalışmakta olan 

araştırma personeli, idarî ve teknik personel proje kapsamında değişime katılabilir. 

Araştırma ve eğitim giderleri kalemi proje yürütülürken oluşacak araştırma masrafları için 

kullanılırken; kurumların projenin idarî masraflar için kullanabileceği idarî maliyetler bütçesi 

bulunmaktadır. 

Bu harcama kalemleri projede değişime katılan her araştırmacı için aylık olarak hesaplanır. 

Proje kapsamında değişime katılan toplam araştırmacı sayısı ve kaç ay değişime katıldığı 

bilgisi (adam/ay sayısı) proje bütçesinin hesaplanması için önemlidir. Proje büyüklüğü 540 

adam/aydan fazla olamaz. 

Dünyadaki tüm ülkeler RISE projelerinde ortak olabilir ancak hepsi destek almaya uygun 

değildir. ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, 

Kore, Rusya destek alamayan ülkelerdendir. Bu ülkeler ile ortaklık kurulması planlanıyor ise 

proje kapsamında bu ülkelerden Türkiye'ye görevlendirilecek personel için BİDEB 2221 

Programı'ndan ek olarak faydalanılabilir. 

RISE: Finansal Yapı 

   

RISE 

  

Araştırmacıya (Aylık) Kuruma (Aylık) 

Sabit Destek (Maaşa Ek) 
Araştırma, Eğitim 

Giderleri 
İdari Maliyetler 

2.100 € 1.800 € 700 € 
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Önemli Noktalar 

 Türkiye'den Koordinatör olarak bu çağrıya başvurmayı düşünürseniz U2020 

Koordinatörlüğü Destekleme Programı'nı inceleyebilirsiniz. Çağrı kapanışından en geç 2 

ay önce başvuru yapabilirsiniz. 

 RISE projelerinde uluslararası değişime katılan araştırmacının projenin ortağı kuruluşta 

maaşlı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini RISE 

projeleri kapsamında değişime göndermek öğrencinin kurumla maaşlı çalışan pozisyonu 

olmadığı için mümkün değildir. Avrupa Komisyonu'nun konu hakkında yaptığı açıklamayı 

okumak için tıklayınız. Maaşsız çalışan personelin değişimi hakkında yapılan açıklama 

için tıklayınız.  

Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/msca-rise-2018.html   

Başvuru Rehberi: https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/h2020-guide-appl-msca-
rise_en_0.pdf 

 

3- YENİLİKÇİ EĞİTİM AĞLARI (ITN) 

Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi olan araştırmacılar 

için burs-destek imkânı sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri kapsamında, proje ortağı 

kuruluşlar yenilikçi bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve 

kariyerlerinin başındaki araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam 

ederek eğitirler. Avrupa Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen araştırmacılara burs 

imkânı sunar. 

ITN, yenilikçi araştırma alanlarında konu sınırlaması olmadan, kariyerinin başlangıcındaki 

araştırmacıların eğitilmesini hedeflemektedir. ITN Çağrısı, birden fazla ülkeden farklı 

akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşları bir araya getirerek, 

konusunda deneyimli araştırmacılar tarafından, doktora derecesini almamış genç 

araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu vesileyle 

deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında 

araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası 

araştırmacılar ile araştırma yapma/çalışma fırsatı yakalamaktadır.  

Desteklenen projelerde çalışmak üzere istihdam edilecek kariyerinin başlangıcındaki 

araştırmacılar henüz doktora derecesini almamış ya da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma 

deneyimi bulunan kişiler olmalıdır. Ayrıca, istihdam edilecek araştırmacının hangi milliyetten 

olduğu fark etmeyecek ancak mutlaka yurtdışından geliyor olması gerekecektir (istihdam 

edilecek ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı var). 

Proje önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi halinde istihdam edilecek 

araştırmacıların maaşları, eğitim ve araştırma masrafları, proje ortakları arasında 

düzenlenecek etkinliklerin masrafları, Avrupa Komisyonu tarafından karşılanmaktadır.  

mailto:nmisirligul@samsunteknopark.com
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Başvuru Şartları 

ITN Çağrısına sunulabilecek proje önerileri 3 farklı şekilde olabilmektedir: 

 Avrupa Eğitim Ağları Paneli – European Training Network (ETN): En az üç farklı AB Üye 

ve Asosye Ülkesinden* 3 farklı akademi ve akademi olmayan kuruluşun bir araya gelmesi 

ile oluşturulacak konsorsiyum ile kariyerine yeni başlayan araştırmacılara yönelik bir 

araştırma ve eğitim programı yazılması beklenmektedir. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de 

en çok başvurduğu ve desteklendiği bu türde, ortalama 6-8 ortaklı konsorsiyumlar 

oluşturulduğu bilinmektedir. Proje önerisi sunulurken istihdam edilecek araştırmacıların 

adları verilmemekte, sadece açılacak istihdam pozisyonlarının tanımı yapılmaktadır. Proje 

önerisinin desteklenmesi halinde ortaklar şeffaf bir şekilde ilan açarak söz konusu 

pozisyonlara başvuracak araştırmacılara duyuru yaparlar. 

 Sanayi Doktora Paneli – European Industrial Doctorates (EID): En az 2 farklı AB Üye veya 

Asosiye Ülkeden, an az bir akademi ve bir sanayi kuruluşunun bir araya gelmesi ile 

oluşturulacak doktora programı kapsamında, kariyerinin başındaki araştırmacıların 

sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar özelinde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ortak 

kuruluşlardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır. Program 

kapsamında istihdam edilen araştırmacıların, projenin akademik ortağının yürütmekte 

olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak zamanlarının %50’sinden fazlasını sanayi 

ortağında geçirmesi gerekmektedir. 

 Ortak Doktora Paneli – European Joint Doctorates (EJD): En az 3  farklı AB Üye ve 

Asosiye Ülkeden 3 farklı kuruluşun bir araya gelerek oluşturacakları uluslararası, sektörler 

arası ve disiplinler arası doktora programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora 

derecesi verilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşlar geçerli doktora derecesi vermeye 

ehil olmalıdır. (Tübitak’tan aldığımız bilgi European Joint Doctorates’ın bize uymadığı 

yönünde. Bu sebeple üniversite bu panele proje yazma girişiminde bulunmuyor, onun 

yerine European Training Network’ü kullanıyorlar. Konuyla ilgili YÖK’le yazışmalar 

sürüyor, neticelendiğinde duyurusu yapılacak.) 

2019 Bütçesi 

 

 

 

 

 

 

Çağrının başvuruya açıldığı tarih 13 Eylül 2018 

Proje önerisi sunmak için son tarih 15 Ocak 2019 saat 17:00:00, Brüksel S.İ. 

MSCA-ITN-2019 (MSCA-ITN-EJD) 35 Milyon Euro 

MSCA-ITN-2019 (MSCA-ITN-EID) 35 Milyon Euro 

MSCA-ITN-2019 (MSCA-ITN-ETN) 400 Milyon Euro 

mailto:nmisirligul@samsunteknopark.com
http://www.samsunteknopark.com/
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Destek Kapsamı 

Desteklenen ITN projelerinde istihdam edilecek araştırmacıların maaşlarını gösterir tablo 

aşağıda yer almaktadır. Her ortak, bünyesinde istihdam edeceği araştırmacıyı kaç ay istihdam 

edeceğine dair bilgiye dayanarak kurum bütçesini hesaplayabilir. Tabloda belirtilen her 

kalem aylık verilecektir. 

ITN: Finansal Yapı 

   

ITN 

  

Araştırmacıya (Aylık) Kuruma (Aylık) 

Yaşam 
Giderleri 

Dolaşım 
Giderleri 

Aile Katkısı 
Araştırma, Eğitim, 
Network Giderleri 

İdari Maliyetler 

3,270 € 600 € 500 € 1.800 € 1.200 € 

 

Çağrı Linki: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/msca-itn-2018.html  

Başvuru Rehberi: https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/h2020-guide-appl-msca-
itn_en.pdf   

 

4- BURSLARA KATKI FONU (COFUND) 

Program, Türkiye’de araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşları destekler. 

COFUND ile Türkiye’den hâlihazırda 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 sağlanması 

hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri 

onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar 

aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır. 

Yazılacak proje önerileri tüm araştırma alanlarından olabilmektedir. Araştırmacılar araştırma 

yapacakları alanları ve sektörleri seçmekte serbesttirler. 

MSCA fırsatları üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, araştırma altyapılarının, araştırma 

yapmakta olan sivil toplum kuruluşlarının, KOBİ’lerin ve büyük sanayi kuruluşlarının 

katılımına açık olup, merkezinde “araştırma” ve “yenilikçilik” kavramlarını tutmaktadır. 

Hazırlanacak proje önerilerinin araştırma yapmayı önerirken, mutlaka uluslararası 

hareketliliği içermesi de beklenmektedir. Bu bağlamda, projelerde yer alan araştırmacılar 

kariyer gelişimlerini sağlamak için bir ülkeden başka bir ülkeye giderek araştırma yapmayı 

kabul ederek fonlanırlar. 

 

 

Çağrının başvuruya açıldığı tarih 12 Nisan 2018 

Proje önerisi sunmak için son tarih 27 Eylül 2018 saat 17:00:00, Brüksel S.İ. 

mailto:nmisirligul@samsunteknopark.com
http://www.samsunteknopark.com/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
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Başvuru Şartları 

Proje önerileri araştırmacıların dolaşımını iki yönde destekleyebilir: 

 Türkiye’den yurt dışına gidiş yönünde 

 Yurtdışından Türkiye’ye geliş yönünde 

Burs programının süresi 36–60 ay arasında olabilmekte ve araştırmacılara çalışmaları 

kapsamında en az 3 ay süre ile destek sağlanabilmektedir. COFUND projesi kapsamında 

desteklenen araştırmacılar MSCA alanının uluslararası dolaşım (mobility) koşuluna uymak 

durumundadır. Bu koşula göre araştırmacılar araştırmalarını sürdürecekleri ülkede son 3 

yıldır 12 aydan fazla bulunmamış olmak durumundadırlar. 

 

Destek Kapsamı 

Desteklenmesi uygun görülen burs programının toplam bütçesinin %50’si Avrupa Komisyonu 

tarafından, %50’si proje önerisini sunan kuruluş tarafından karşılanmaktadır. İlgili burs 

programı kapsamında deneyim seviyelerine göre araştırmacılara sunulması beklenen asgarî 

burs miktarları aşağıda belirtilmiştir. Proje önerisini sunan kuruluş dilerse bu rakamlardan 

fazlasını sunabilir. Her bir proje en fazla 10 Milyon Avro Avrupa Komisyonu desteği 

alabilmektedir.  

COFUND projelerinde desteklenecek bireysel araştırmacılara MSCA IF Burslarında olduğu gibi 

maaş ve araştırma desteği sağlanması beklenir. 

2018 Bütçesi 

 

 

Desteklenmiş COFUND Projelerinde Araştırma Yapma İmkanı  

COFUND çağrısına burs veren ya da vermeyi planlayan kuruluşlar proje önerisi hazırlar ve bu 

önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunar. 

Bireysel araştırmacıların COFUND proje önerisi hazırlayıp sunması mümkün değildir. Ancak 

önceki yıllarda desteklenmiş COFUND projelerinde doktora öğrencisi ya da doktora sonrası 

araştırmacı olarak çalışma ve fonlanma fırsatı bulabilirler. Bu tür fırsatların Avrupa 

Komisyonu'nun EURAXESS portalı üzerinde yayınlanma zorunluluğu vardır. İlgili portal 

üzerinden ülke seçimi yaparak COFUND (ve MSCA ITN) araştırma pozisyonu ilanlarına 

ulaşılabilir. 

Çağrı Linki: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/msca-cofund-2018.html  

Başvuru Rehberi: https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/cofund.gfa_.2018.pdf  

 

MSCA-COFUND-2018 (MSCA-COFUND-DP) 30 Milyon Euro 

MSCA-COFUND-2018 (MSCA-COFUND-FP) 50 Milyon Euro 

mailto:nmisirligul@samsunteknopark.com
http://www.samsunteknopark.com/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search
https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
https://h2020.org.tr/sites/default/files/u390/cofund.gfa_.2018.pdf
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Faydalı Linkler 

MSCA Proje Ortaklık Duyuruları: http://www.net4mobility.eu/eoi.html   

MSCA ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular: http://mariecurieactions.blogspot.com.tr/  

mailto:nmisirligul@samsunteknopark.com
http://www.samsunteknopark.com/
http://www.net4mobility.eu/eoi.html
http://mariecurieactions.blogspot.com.tr/

