
CONVOCATÒRIES PERSONAL INTERNACIONALS
Quadre resum 

ERC Starting Grant ERC Consolidator Grant ERC Advanced Grant
MSCA Standard Individual 

Fellowship
MSCA Global Fellowship Martí Franquès Postdoctoral

Entitat 

convocant
European Research Council

European Research 

Council
European Research Council European Commission European Commission URV

Requisits

doctors amb experiència 

d'entre 2 i 7 anys, tesi entre 

gener 2011 i gener 2016

doctors amb experiència 

d'entre 7 i 12 anys, tesi 

entre 2006 fins desembre 

2010

doctors amb trajectòria 

consolidada

doctors o equivalent a 4 anys 

d'experiència en recerca, mobility 

rule: no haver viscut/treballat més de 

12 mesos en els darrers 3 anys al 

país de la institució d'acollida

doctors o equivalent a 4 anys 

d'experiència en recerca, mobility 

rule: no haver viscut/treballat més 

de 12 mesos en els darrers 3 anys 

al país de la institució d'acollida

doctors amb experiència entre 2 i 

7 anys, mínim 2 anys 

d'experiència fora URV, no tenir 

contracte vigent amb la URV

Condicions

1.500.000€ per 5 anys de 

contracte a la institució 

d'acollida, qualsevol àmbit 

de coneixement

2.000.000€ per 5 anys de 

contracte a la institució 

d'acollida, qualsevol àmbit 

de coneixement

2.500.000 € per 5 anys de 

contracte a la institució 

d'acollida, qualsevol àmbit 

de coneixement

projectes entre 12 i 24 mesos, es 

recomanen estades breus de 3 a 6 

mesos (secondments) a altres països 

durant el projecte, a banda del sou de 

l'investigador es contempla 

finançament per a la mobilitat i 

despeses familiars

projectes entre 24 i 36 mesos, 

estada en país fora d'Europa de 12 

a 24 mesos, 12 mesos de retorn a 

la institució host europea

contracte 1 o 2 anys, 35.612€ 

bruts anuals + 10.000€ per 

despeses de recerca, s'espera 

que presenti proposta ERC 

Starting Grant

Tràmits sol·licitud candidat sol·licitud candidat sol·licitud candidat
es recomana que sotmeti 

l'investigador de la host institution
sol·licitud candidat sol·licitud candidat

Termini 

previst 
octubre 2018 febrer 2018 agost 2018 setembre 2018 setembre 2018 juny 2018

Web 

(convocatòria 

anterior)

https://erc.europa.eu/node/1

343

https://erc.europa.eu/fundi

ng/consolidator-grants

https://erc.europa.eu/fundin

g/advanced-grants

http://ec.europa.eu/research/mariecuri

eactions/apply/calls_en

http://ec.europa.eu/research/mariec

urieactions/apply/calls_en

http://www.urv.cat/ca/recerca/sup

ort/programes/urv/programa-marti-

franques/post/

https://erc.europa.eu/node/1343
https://erc.europa.eu/node/1343
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

