„Mobilități pentru cercetătorii de înalt nivel în Franța”
Informații generale:
Lansat pentru prima dată în 2014, programul „Mobilități pentru cercetătorii de înalt nivel”
face parte dintr-o strategie globală și durabilă pentru consolidarea cercetării și inovării
tehnologice franceze și dorește să promoveze pe plan internațional potențialul teritoriului
francez printr-o implicare a structurilor de cercetare și a instituțiilor gazdă din Franța.
Acest program de mobilitate își propune să sprijine mobilitatea cercetătorilor științifici
seniori, dar și juniori, din afara Franței, oferindu-le resurse substanțiale pentru a conduce
propriul proiect de cercetare în domenii noi sau domenii cărora nu le-a fost acordată o atenție
prea mare până în prezent și să favorizeze o implementare durabilă a acestora în Franța.
În același timp, programul le va permite structurilor gazdă să își sporească vizibilitatea și
atractivitatea în mediul internațional prin direcții de cercetare inovatoare și deschiderea spre
noi rețele internaționale.
Pentru a atinge aceste obiective, programul oferă o finanțare semnificativă (până la 500 k€
pentru juniori și 1000 k€ pentru seniori) asigurându-se astfel contactul laureatului cu
cercetarea de înalt nivel și permițându-i totodată să adune propria echipă de cercetare și să
realizeze un proiect de cercetare de 36 până la 48 de luni.
Programul se caracterizează prin flexibilitate și eficiență și își propune să capteze interesul
noilor talente de diverse origini (condiții de eligibilitate simplificate, menținerea finanțării
pentru consolidarea proiectului și obținerea unei finanțări suplimentare, flexibilitate în
alocarea finanțării în cazul recrutării candidatului pentru un contract pe perioadă
nedeterminată).
Condiții de participare :





să aveți domiciliul stabil în afara Franței (sau să nu vă aflați de mult timp în Franța);
pentru cercetătorii științifici juniori – să fi petrecut minimum 24 de luni în afara
teritoriului francez pe perioada activității post-doctorale și să fi susținut teza în urmă
cu cel puțin doi ani sau cu cel mult șapte ani;
pentru cercetătorii științifici seniori – să fi susținut cea mai mare parte a activității de
cercetare științifică în afara Franței;

Conținutul dosarului de candidat :



formularul de înscriere completat online
lucrarea științifică și actul administratif și financiar, semnat de către candidat, de
către directorul laboratorului științific sau al instituției gazdă și de către reprezentantul
legal al candidatului vor fi încărcate de către candidat pe site-ul de înscriere;

Înscrierea proiectului de cercetare se face de către cercetatorul candidat, în calitate de
responsabil științific, însă în ceea ce privește proiectele ce vor fi selecționate pentru finanțare,
Agenția Națională franceză pentru Cercetare (ANR) nu va încheia contractul cu responsabilul
științific (persoana fizică), ci cu instituția gazdă (persoană juridică). Înainte de înscriere,
responsabilul științific trebuie să se asigure de angajamentul instituției gazdă cu care se va
semna acordul de finanțare.
Data lansării apelului: marți, 10 martie 2015
Data limită de înscriere a dosarelor: vineri, 29 mai 2015, ora 13:00

Puteți accesa următoarele adrese pentru mai multe informații:
 în franceză:
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/accueil-dechercheurs-de-haut-niveau-2015-l-appel-a-candidatures-est-lance/
 în engleză:
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-levelresearchers-2015-the-call-for-candidacies-is-open/nc/

