
 
 
 
 
 
Notícies de l'Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de València 
 

EURORECERCA Nº 109        Data: 20/03/2009 
 
Convocatòria: Beques Intraeuropees Marie Curie 
 
La Comissió Europea ha publicat, amb data 18 de març de 2009, una convocatòria de 
Beques Intraeuropees Marie Curie (Intra-European Fellowships), adreçades a investigadors 
experimentats que volen completar la seua formació investigadora treballant en un 
organisme de recerca d’un estat membre de la UE o associat. 
 

Dades bàsiques 
Període finançat: de 12 a 24 mesos (a temps complet o 
equivalent). 
Projectes: projectes individuals presentats per investigadors 
experimentats en actiu en estats membres o associats. El tema 
objecte de la recerca el triarà l’investigador en col·laboració amb 
l’organisme d’acollida. 
Perfil: investigadors doctors, o els qui tenen com a mínim quatre 
anys d’experiència investigadora o un període equivalent a 
temps complet (ETC). 
Mobilitat: els sol·licitants poden ésser de qualsevol nacionalitat. 
S’han de traslladar des d’un estat membre o associat a un altre 
estat membre o associat. 

 
L’objectiu de les Beques Intraeuropees Marie Curie és donar suport als investigadors perquè 
obtinguen o consoliden un lloc de treball independent d’alt nivell (per exemple, investigador 
principal, titular de càtedra o un altre lloc d’alt nivell en el món acadèmic o empresarial). 
També s’ajudarà per mitjà d’aquesta acció els investigadors que vulguen reprendre la seua 
carrera d’investigador desprès d’haver-la interrompuda, o bé reintegrar-se al sector de la 
investigació dels estats membres i dels països associats (incloent-hi el seu país d’origen) 
desprès d’una experiència de mobilitat.  
 
Els investigadors beneficiaris d’aquesta acció hauran de tenir com a mínim 4 anys 
d’experiència investigadora a temps complet o l’equivalent, o un doctorat. Tanmateix, tenint 
en compte que l’acció està adreçada a la formació al llarg de tota la vida i al 
desenvolupament de les seues carreres, s’espera que el perfil típic dels investigadors 
participants es caracteritze per una experiència major. 
 
La informació completa la trobareu fent clic en el codi de més avall. Si teniu problemes 
d’accés amb l’enllaç, podeu tallar i enganxar l’adreça completa al vostre navegador: (adreça 
completa) 
 
PROGRAMA ESPECÍFIC PERSONES 
Activity 2: Life-long Training and Career Development 
2.1 MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT 
FP7-PEOPLE-2009-IEF 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallP
age&call_id=198 

Pressupost indicatiu: 95 milions d’euros. 
El termini de presentació de propostes finalitza el 18 d’agost de 2009 a les 17 hores (hora 
local de Brussel·les). 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276  operuv@uv.es 
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