ERMOS

Estonian Research Mobility Scheme

Programmijuht: Kadri Mäger kadri@etf.ee

•

toetab teadlasmobiilsust ning noorte teadlaskarjääri
kujunemist

•

kaasrahastatud 7RM Inimesed COFUND meetmest

•

taotlusvoor kuulutatakse välja kalendriaasta alguses

•

taotlused lähevad rahvusvahelisele hindamisele

•

voorus antakse välja vähemalt 15 granti

Tingimused


doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon on saadud kuni
viis aastat enne taotletava järeldoktori grandi algust ja kes
pole doktorikraadi omandanud samas teadus- ja
arendusasutuses, kuhu tööle asumiseks järeldoktori granti
taotletakse. Teaduskraad peab olema omandatud enne tööle
asumist, kuid ei ole eeltingimuseks kandideerimise hetkel;



järeldoktori granti võivad taotleda isikud, kelle
tööleasumisega kaasneb ümberasumine Eestisse ning kes ei
ole taotluste esitamise tähtajale eelneva kolme aasta jooksul
elanud või töötanud (sh õppinud) Eestis kauem kui 12 kuud;



järeldoktori granti võib taotleda kaheks või kolmeks aastaks
(kaheaastastel grantidel on pikendamisvõimalus).

Järeldoktori grandi suurus
töötasu ja sellega seotud maksud 25 600 EUR
teadustöö kulud
eksperimentaalteadustes 5 760 EUR
mitteeksperimentaalteadustes 3 200 EUR
 Kui tööleasumisega kaasneb ümberasumine
mõnest teisest riigist Eestisse, lisandub ühekordne
ümberasumistoetus 6500 EUR.
Ümberasumistoetust makstakse vaid neile
järeldoktoritele, kes ei ole enne taotluste
esitamise tähtaega elanud või töötanud (sh
õppinud) Eestis kauem kui 6 kuud.
 Järeldoktor asub tööle septembris-oktoobris



Mobilitas
Programmijuht: Tiina Loit, tiina@etf.ee
Actions

Grant amount

Comments

EUR per year

Remuneration

25,600

(incl. taxes)

Research costs
• experimental science
• non-experimental science

5,760
3,200

Relocation allowance

6,500

(incl. taxes)

Overhead costs
• experimental science
• non-experimental science

5% of remuneration and research costs

1,568
1,440

PD programmes
Estonian Science Foundation
MOBILITAS
Researcher mobility programme
European Social Fund

ERMOS
Estonian Research Mobility Scheme
Seventh Framework Programme, Marie Curie
COFUND the “People” programme

MEUR 20.3

MEUR 4.6
ESF 85% - Estonia 15% (state 10% + partners 5%) FP 7 40% - Estonia 60%

01.01.2008 - 31.07.2015

01.09.2010 - 31.08.2014

2 calls of applications a year
State of play:
4 calls, 5th being evaluated
Next deadline: September 2011

1 call of applications a year
State of play:
2 calls
Next deadline: beginning of 2012

No. of grants awarded (goal/current situation)
104/77

No. of grants awarded (goal/current situation)
45/34

