Değerli Araştırmacılarımız,
Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları
(MSCA) kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2015 yılı “Bireysel
Araştırma Bursları” cagrisi Mart ayında yayınlandı. Hem akademik kuruluşlardaki hem de akademik
olmayan (sanayi gibi) kuruluşlardan başvurulara açık olan çağrı 10 Eylül 2015 tarihinde kapanacaktır.
Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların
faydalanabileceği Marie Skłodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships - IF)
kapsamında Türkiye'deki araştırmacılar Avrupa içinde ya da dışında araştırma yapmak üzere bir
araştırma kuruluşuna gidebilecekleri gibi; yurtdışındaki araştırmacılar da Türkiye'deki bir araştırma
kuruluşuna gelebilirler. Bu çalışmaları için 12-36 ay süre ile Avrupa Komisyonu'ndan maaş ve
araştırma desteği alabilirler.
Bu programa bu sene başvuru yapmayı planlayan araştırmacılarımız, ekte yer alan 2014 yılında MSCA
Bireysel Burslar Ülkesine Geri Dönüş Paneli'ne (Reintegration-RI) sunulan proje önerilerinin hakem
değerlendirilmeleri sonucunda hazırlanan hakem değerlendirme raporlarının analiz çalışmasını ortaya
koyan analiz çalışmasını inceleyerek, proje yazımı sırasında yapmamaları gereken hatalar ve dikkat
etmeleri gereken hususlar konusunda çıkarımda bulunabilirler. Proje önerisi yazımında dikkat
edilmesi gereken noktalara araştırmacıların dikkatini çekmek amacıyla hazırlanan bu doküman
sadece RI paneline proje önerisi sunan araştırmacılara değil, diğer MSCA Bireysel Burslar panellerine
başvuru yapacak araştırmacılara da ipuçları sunacaktır.
Ayrıca proje önerisi yazmakta olan araştırmacılarımız gidecekleri ya da gelecekleri ülkede proje
bütçesinin (araştırmacıya ve kuruma ayrılan bütçe) detaylarını hesaplamak için ekte yer alan "Proje
Bütçesi Hesaplama Aracı"nı kullanabilirler. (Bu araç tamamen bilgi amaçlı oluşturulmuş olup, başvuru
aşamasında doldurulması gereken bir form kesinlikle degildir.)
Söz konusu dokümanlara http://h2020.org.tr/tr/icerik/marie-sklodowska-curie-arastirmaprogramlari-ve-burslari adresinden de ulaşabilirsiniz.
Proje önerisi hazırlıklarınız sırasında TUBITAK Marie S. Curie Ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan
memnuniyet duyacağımızı belirtir, her türlü soru ve bilgi talepleriniz için
bizlerle ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
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