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CONVOCATORIA 
 

Títol 

 

1) Acció Marie Curie: Intra-European Fellowships for career development), 
(IEF) 

2) Acció Marie Curie: Internacional Outgoing Fellowships for Career 
Development. (IOF) 

3) Acció Marie Curie: Internacional Incoming Fellowships 

 

Objectius 

 

1) IEF: donar suport als investigadors al desenvolupament de la seva carrera, a 
diferents nivells, millorar la seva diversificació de competències o l’adquisició 
de noves habilitats  a un nivell interdisciplinari i/o adquirint experiències 
intersectorials. També permet als investigadors reincorporar-se a la seva 
investigació desprès d’una aturada. 

2) IOF: reforçar la dimensió internacional dels investigadors europeus, donant-
los l’oportunitat de formar-se i adquirir nous coneixements a tercers països a 
una organització de investigació d’alt nivell. Hauran de tornar amb els nous 
coneixements a una organització d’un país membre de la UE o associat. 

3) IIF: millorar l’excel·lència compartint el coneixement amb investigadors de 
tercers països, que treballin a projectes de investigació a Europa, amb 
l’objectiu d’obtenir el benefici mutu i la cooperació. 

 

Activitats 
subvencionables 

 

1) IEF: formació avançada i mobilitat transnacional per períodes de 12 a 24 
mesos (a temps complet, o equivalent) per projectes individuals presentats 
per investigadors dels països membres o associats, en aliança amb una 
organització d’acollida d’altre estat membre o païs associat. 

2) IOF: projectes individuals de mobilitat presentats per investigadors en 
aliança amb organitzacions dels estats membres o associats. Si el projecte 
inclou una fase inicial a fora, el contracte finalitza amb la tornada a 
l’organització i té una duració de tres anys. També hi cap una fase d’un o 
dos anys a una entitat legal d’un tercer país (partner) i una fase de 
reintegració d’un any a l’organització d’acollida (d’un estat membre).  

3) IIF: projectes de investigació individuals presentats per l’investigador amb 
aliança amb una entitat legal dels països membres o associats, i si es 
possible la tornada al país d’origen. 

 

Destinataris 

 
1) IEF: Nacional d’un estat membre o associat, amb un perfil major en termes 

d’experiència: doctorats o quatre anys d’experiència com investigadors a 
temps complet. Han de ser nacionals d’un país diferent del de l’organització 
d’acollida, on portaran a terme el projecte. No han d’haver residit o 
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desenvolupat la seva carrera al país d’acollida per mes de 12 mesos als 3 
anys immediatament anteriors.  

 
2) IOF: nacionals d’un estat membre o associat. Normalment amb experiència 

(perfil major en termes d’experiència: doctorats o al menys quatre anys 
d’experiència com a investigadors, a temps complet) 

 
3)  IIF investigadors experimentats de tercers països. (perfil major en termes 

d’experiència: doctorats o al menys quatre anys d’experiència com a 
investigadors, a temps complet). 

 

Pressupost 

 

1) IEF: 75.000.000 Euros 

2) IOF: 25.000.000 Euros. 

3) IIF: 25.000.000 Euros. 

 

Finançament 

 

El finançament és variable en funció d’unes taules i ratios publicades al 
programa marc, en relació amb la categoria de l’investigador (segons 
l’experiència), la distància del lloc d’origen, uns coeficients correctors als països 
membres i als tercers països. 

Data de publicació 

 

20 de març de 2008 (DOUE C 74/42) 

 

Data límit 

 

19 d’agost de 2008 

 

Més informació 

 
1) Setè Programa Mar de la Comunitat Europea per a accions de investigació, 

desenvolupament tecnològic i demostració (2007 a 2013). (DOUE L412/1 de 
30 de desembre de 2006). 

 
2) Decisió del Consell de 19 de desembre de 2006 relativa al programa 

específic “Persones” pel que s’executa el setè programa marc (DOUE 
L400/271 de 30 de desembre de 2006) 

 
3) Programa de Treball “Persones” de 2008, adoptat per la Comissió Europea 

(European Commission C(2007) 5740, de 28 de novembre de 2007.) 
 
Aquests document i informació complementària es troba disponible a la següent 
pàgina web:  
 
http://cordis.europa.eu/ 
 

 


