
                    
 

 
INFORMACION MBI  GRANTET INDIVIDUALE TË PROGRAMIT 

HORIZONT 2020 
 

Në programin kuadër të Bashkimit Europian për “Kërkim Shkencor e Inovacion- Horizont 

2020”, përfshihen dhe dy instrumenta financimi të cilat ofrojnë grante individuale për 

studiuesit të cilët synojnë të kryejnë studime pranë një institucioni kërkimor shkencor në 

Europë apo në vende të tjera të botës. 

 

 Aktvitetet Marie- Curie Sklodowska- Marie Sldovoska Curie Actions-MSCA  

 Grantet Europiane të Kërkimit Shkencor.- European Research Council Grants-

ERC 

 

I.Aktvitetet Marie- Curie Sklodowska Marie Sldovoska Curie Actions-MSCA: Thelbi i 

aplikimit është Bursa Individuale qe jepen për individin studiues. Në këtë kuadër 

funksionojnë 3 (tre) lloje bursash individuale si më poshtë cituar: 

 

 Bursa Europiane (European Fellowship) që nënkupton se studiues të ndryshëm nga 

vende të BE-së apo vende kandidate për BE apo edhe nga vende të tjera mund të 

aplikojnë për një periudhë të caktuar kohe për të realizuar kërkime shkencore pranë 

një institucioni kërkimor në Europë për një periudhë kohor 1-2 vjet 

 Bursa Globale (Global Fellowship) që nënkupton se studiues të ndryshëm nga vende 

të BE-së apo vende kandidate për BE apo edhe nga vende të tjera mund të aplikojnë 

për një periudhë kohore 2-3 vjet kohe për të realizuar kërkime shkencore pranë një 

instuticioni kërkimor në çdo vend jashtë BE; 

 Bursa e Zgjerimit (Widening Fellowship ) që nënkupton se studiues të ndryshëm 

nga vende të BE-së apo vende kandidate për BE apo edhe nga vende të tjera kanë 

mundësinë të aplikojnë për një periudhë të caktuar kohore për të realizuar kërkime 

shkencore pranë një instuticioni kërkimor në vendet që kanë perspektivë zgjerimi si 

Bjellorusia, Ukraina, Armenia dhe Gjeorgjia. 

 

Në kuadër të bursave të fituara në varësi të profilit dhe interesit të studiuesit mund të lejohen 

që kërkimet shkencore të kryehen dhe pranë një institucioni jo shkencor  si përshembull pranë 

një kompanie të madhe në fushën e industrisë. 

 

Si një nga kushtet kryesore për të bërë të mundur përfitimin e bursave në një nga vendet ku 

aplikanti dëshiron të shkojë për të kryer kërkime shkencore është zgjedhja e një institucioni 

pritës si psh:Universitet, Institut Kërkimor Apo Kompani (Host Institution) duhet theksuar se 

aplikimet bëhen në bashkëpunim, aplikantë dhe institucion pritës. Në rastin kur aplikuesi 

përzgjidhet fitues nga Shërbimet e Komisionit Europian, bursa i kalohet Intitucionit Pritës 



                    
 

(HOST INSTITUTION- HI) e cila do të lidh kontratën me aplikantin përkatës i cili ka 

zgjedhur institucionin në fjalë për të bërë të mundur punën e tij kërkimore.  

 

Bursa kur fitohet mbulon shpenzimet si me poshtë përmendur: 

 shpenzime mbiakomodimin,  

 ushqim,fee), shpenzime udhëtimi,  

 shpenzime familjare ( nëse jeni i martuar mund të mbulohen shpenzimet për 

bashkëshortin ose bashkëshorten 

 

Si mund të kryhet aplikimi? 

 

Aplikimi kryhet on-line, maksimumi i aplikimit nuk duhet të jetë më shumë se 10 faqe. 

Aplikimi duhet të kryhet në bashkëpunim me universitetin apo qendrën kërkimore që keni 

përzgjedhur të shkoni për të kryer punën kërkimore. Si një nga kriteret kryesore është se 

aplikanti duhet të ketë një eksperiencë të gjatë në fushën e kërkimit shkencor minimalisht të 

ketë një eksperiencë të paktën 4-vjeçare pasi të ketë marrë doktoraturën. 

 

Cila është mënyra e përzgjedhjes? 

 

Përzgjedhja bëhet nga një komision ekspertësh të Komisionit Europian brenda një periudhe 5 

mujore. Në rastin kur shpallet fituesi  nga momenti i aplikimit deri në lidhjen e kontratës 

maksimumi mund të kalojë 8 muaj. Për vitin 2018, aplikimet do të hapen në muajin prill 

2018 dhe mbyllen më 28 shtator 2018. 

 

Për më shumë informacion mbi mënyrën e aplikimit mund të referoheni te linket e ëebsiteve 

si më poshtë vijojnë:  

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-

if-2018.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-

if-2018.html 

 

Rrjetet e Kërkimit Shkencor apo Rrjetet Inovative të Kualifikimit-(Research 

Network Inovative Training Network-ITN)  

 

Një nga instrumentat e tjerë të financimit të aktiviteteve të Marie Curie Sklodowska me 

bursa individuale (Individual Fellowship-IF) për studiuesit janë aplikimet për bursa të 

ndryshme individuale që shpallin në platformën EURAXESS nga Rrjetet e Kërkimit 

Shkencor apo Rrjetet Inovative të Kualifikimit-(Research Network- Inovative Training 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/individual-fellowships_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html


                    
Network-ITN). Për më shumë informacion referojuni linkut: 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/innovative-training-networks_en 

 

Rrjetet e Kërkimit Shkencor apo Rrjetet Inovative të Kualifikimit janë instrumenta 

financimi që jepen nga H2020 përmes programit “Aktivitetet Marie Curie Sklodowska”. 

 

Rrjetet e Kërkimit Shkencor apo Rrjetet Inovative të Kualifikimit grupojnë bashkë në 

konsorciume universitet e qendra kërkimore apo edhe kompani nga vende të ndryshme 

të BE-së dhe ato të asociuara që përmes projekt-propozimeve që paraqesin në kuadër të 

thirrjeve të H2020 të MSCA marrin financime për të zhvilluar programme doktorale apo 

shkëmbime akademike për periudha afatshkurtra apo afatgjata. Granti që ju akordohet 

këtyre rrjeteve është deri 4 vjet. Ofrohen Bursa Individuale ku ftohen të aplikojnë 

studiues nga vende të ndryshme tek pozicoionet që ato shpallin.  

 

Bursa Individuale për këto pozicione mbulohen përmes një kontrate punësimi ndërmjet 

aplikantët fitues me institucionin pritës. Shpenzimet e aplikantit ku përfshihen kostua e 

jetës, pagesa mujore e sigurimeve shoqërore, shpenzime udhëtime e shpenzime për 

familjen nëse je i/e martuar për një periduhë 3 vjeçare . Gjithashtu mbulohen edhe 

shpenzimetnë kuadër të kërkimit ku pëfshihet organizimi i konferencave apo aktiviteteve 

të përbashketa. Për sa ju përket pozicioneve të lira në kuadër të këtyre rrjeteve për 

studiues të interesuar publikohen on-line nga Rrjeti Euraxess http://www.euraxess.org 

 

Rrjetet e Kërkimit Shkencor apo Rrjetet Inovative të Kualifikimit që financohen 

nga Aktivitetet Marie Curie Sklodowska janë 3 lloje: 

 

1. Rrjetet e Kualifikimit Europian (European Training Network – ETN)– 

Përmes kësaj thirrje H2020 financon projekt – propozimet e një konsorciumi të 

përbërë nga të paktën 3 partnerë  nga vendet e BE-së apo ato të asociuara që u 

përkasin institucioneve akademike dhe biznesit. Përmes grantit që marrin nga 

Komisioni Europian ofrojnë kualifikime të përbashkëta në fushën e kërkimit 

shkencor për studiues të ndryshëm që kanë interes .Këtij rrjeti mund ti bashkohet 

çdo organizatë në botë e cila ka dëshirën për tu bërë pjesë e rrjetit; 

2. Doktoratat Europiane në Industri (European Industrial Doctorates– EID), 

përmes kësaj thirrje H2020 financohen projekt – propozimet e një konsorcoumi 

të përbërë nga të paktën 2 (dy) partnerë nga vendet e BE-së apo ato të asociuara 

ku 1 (një) partner duhet të vijë nga bota akademike dhe 1 (një) nga ajo e biznesit. 

Përmes financimit që marrin nga Komisoni Europian ofrohen bursa doktorate për 

aplikantë që kërkojnë të zhvillojnë temën e doktoraturës së tyre në sektorin e 

industrisë si dhe kanë 1 (një) supervisor i cili vjen nga sektori akademik dhe 1 

(një) nga biznesi. Aplikantët duhet të shpenzojnë 50 % të kohës së doktoraturës 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/innovative-training-networks_en
http://www.euraxess.org/


                    
në sektorin e industrisë . Këtij konsorcoumi mund ti shtohen edhe partner nga 

vende të tjera; 

3. Doktoratat e Përbashkëta Europiane (European Joint Doctorates –EJD ), 

përmes kësaj thirrje H2020 financohen projekte – propozimet e një konsorciumi 

të përbërë nga të paktën 3 (tre) institucione akademike që vijnë nga vendet 

anëtare te BE-së apo ato të asociuara. Përmes financimit që marrin nga Komisoni 

Europian ato ofrojnë bursa doktorature me karakter të përbashkët, të dyfishtë apo 

të shumëfishtë që nënkupton se aplikanti zhvillon studimet e doktoraturës në më 

shumë se një universitet. Për të zhvilluar këtë program doktorature është e 

detyrueshme që mes këtij konsorcoumi të ketë një supërvizim të përbashkët të 

kandidatit nga universitetet partnere dhe një strukturë të përbashkët administrimi 

të programit doktorature.  

 

Shkëmbime të Stafit Kërkimor dhe Inovacionit (Research and Innovation Staff 

Exchanges -RISE)  

 

Nëpërmjet kësaj thirrje, H2020 financohen projekte-propozime që paraqiten nga 

konsorciume, të cilat përbëhen nga të paktën 3 institucione partnerë që mund të jenë 

universitete, qendra kërkimore apo biznese nga vendet anëtarë të BE-së apo ato të asociuar, të 

cilat që synojnë të nxisin shkëmbime akademike mes stafeve të tyre. Shkëmbimet mund të 

jenë afatshkurtra apo afatgjatata. Pasi konsorciumi shpallet fitues, ftohen të aplikojnë 

studiuesit që punonjnë në këto institucione që të kryejnë shkëmbime akademike me 

institucionet partnere të këtij konsorciumi për shembull: një profesor apo asistent profesor 

shkon për të dhënë mësim apo kryer një studim në një prej tyre për një periudhë nga 1 muaj 

deri 1 vit . Aplikantët duhet që të paktën në 6 muajt e fundit të kenë qenë përfshirë në 

projektet kërkimore. Pasi të përfundojnë periudhën e shkëmbimit akademik ata duhet të 

kthehen në institucionet e tyre akademike për të transferuar eksperiencën si dhe dijet e marra.  

 

Për më tepër informacion: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/research-

innovation-staff-exchange_en  

 

Bashkë-Financimi i Programeve Rajonale, Kombëtare dhe Ndërkombëtare për 

Studime Doktorale e Grante Kërkimi që Përfshijnë Mobilitetin (Co-Funding Of 

Regional , National And International Programs Involving Mobility ( CO-FUND) 

 

Nëpërmjet këtij instrumenti është e mundur që çdo universitet, ministri , agjenci apo 

institucion kërkimor në nivel rajonal apo kombëtar të vendeve anëtare apo atyre të 

asociuara të BE-së që është pjesë e H2020 dhe ka një program financimi për doktoratura 

apo grante kërkimore shkencore mund ta rrisë e zgjerojë shumën e tij të financimit dhe 

të përfitueseve në këto programeve me individë nga vende të tjera duke aplikuar në 

kuadër të instrumentit Bashkëfinancues- Co-Fund të MSCA. 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/research-innovation-staff-exchange_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/research-innovation-staff-exchange_en


                    
Në këtë rast institucioni aplikues nuk ka nevojë të krijojë partneritete apo konsorciume 

me institucione nga vende të tjera të BE-së por aplikimi mund të paraqitet individualisht 

nga çdo universitet, ministri, agjenci apo institucion kërkimor në nivel rajonal apo 

kombëtar që ka një program financimi për doktoratura apo grante kërkimore shkencore 

Programet që përzgjidhen për tu financuar nga instrumenti CO-FUND i MSCA të H2020 

mund të përfitojnë një shumë deri 10 milion EURO për një periudhë kohore nga 3-5 vjet 

 

Çdo individ studiues mund të aplikojë drejtpërdrejt tek institucioni i vendit të tij që ka 

një Program të Bashkëfinancuar për grante kërkimi– CO-FUNDED Program nga 

instrumenti CO-FUND i MSCA. Çdo individ që dëshiron të aplikojë për studime 

doktorale mund të gjejë në platformën Euraxess njoftimet për Programet e 

Bashkëfinancuara të Doktoraturës – CO-FUNDED Program nga instrumenti CO-FUND 

i MSCA 

 

Për më tepër informacion:https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_en 

 

Grantet Individuale të Këshillit Europian të Kërkimeve Shkencore (European 

Research Council Grants- ERC Grants) 

 

Grantet e Këshillit Europian të Kërkimeve Shkencore (European Research Council Grants) 

është një instrument financimi brenda programit H2020 që ofron Grante Individuale për 

studiues të atyre vendeve të ndryshme që marrin pjesë në Programin Kuadër të Kërkimit 

Shkencor e Inovacionit H2020. Grantet e Këshillit Europian të Kërkimit Shkencor janë disa 

llojesh si më poshtë specifikuar:  

 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-

guide18-erc-stg-cog_en.pdf 

 

Granti Fillimit-(Starting Grants ERC) 

 

Çdo studiues i një fushe studimi që ka 2-7 vjet që ka përfunduar studimet e doktoraturës 

mund të aplikojë përmes një projekt-propozimi për të përfituar të ashtuquajturin Granti i 

Fillimit (Starting Grant). Projekt-propozimet duhet të jenë rezultat i ideve të individit studiues 

nga cdo fushë kërkimisipas qasjes nga poshtë-lart (bottom up) dhe nuk ka prioritete apo 

objektiva të paracaktura nga Komisioni Europian. Shuma e grantit për aplikantin fitues mund 

të jetë 1.5 milion Euro për 5 vjet. Granti mbulon 100 % të shpenzimeve të drejtpërdrejta për 

realizimin e punës studimore të aplikantit. Granti mund të rritet deri në 500,000 EURO për dy 

arsye: 

1. Nëse brenda projektit përfshihen individë studiues nga vende jashtë BE që vinë të 

punojnë për qëllime të projektit në vendet e BE apo ato të asociuar; 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/cofunding_en
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide18-erc-stg-cog_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide18-erc-stg-cog_en.pdf


                    
2. Nëse individi studiues në kuadër të projektit kërkon të blejë paisje për qëllime 

kërkimore apo kërkon të ketë akses në laboratorë apo impiante të mëdha që lidhen me 

fushën e tij të studimit 

 

Përmes këtij granti aplikanti duhet ta kryejë studimin e tij në një Institucion Pritës (Host 

Institution-HI) . Institucioni Pritës (HI) mund të jetë universiteti, instituti qendra kërkimore, 

kompania me natyrë publike apo private në të cilat ai punon aktualisht ose një institucion 

tjetër pritës në vendet anëtare të BE-së apo të asociuara që ai e ka përzgjedhur vetë. 

  

Aplikimi duhet të paraqitet nga individi studiues (Principal Investigator- PI) në formën e një 

propozimi individual. Ai duhet të paraqitet në bashkëpunim dhe në emër të Institucionit Pritës 

(Host Institution) ku do të realizohet puna kërkimore nëse ai përzgjidhet si aplikant fitues 

 

Granti për aplikantin fitues i kalohet Institucionit Pritës (Host Institution) ku ky i fundit duhet 

të shprehë angazhim të plotë se do ti krijojë kushtet e nevojshme aplikantit për të kryer në 

mënyrë të pavararur punën e tij kërkimore dhe të menaxhojë grantin përgjatë gjithë periudhës 

së projektit. 

 

Për aplikantin nuk është e domosdoshme që në periudhën e aplikimit të jetë i punësuar 

Institucionin Pritës (Host Institution) ku do të kryejë studimin.Megjithatë hartohet 

Marrrëveshje Dypalëshe mes aplikantit ( Principal Investigator- PI) dhe Institucionit Pritës ( 

Host Institution-HI). 

 

Granti mbështet punën individuale kërkimore të aplikanttit fitues. Aplikanti fitues mund të 

punësojë si anëtarë të ekipit të tij kërkimor studiues nga cdo vend europian ose jo-europian. 

Vendet e lira ku kërkohen anëtarë të ekipeve kërkimore të financuar nga Grantet e Këshillit 

Europian i Kërkimeve Shkencore publikohen rregullisht në portalin e punësimit të rrjetit 

Euraxess: www.euraxess.org 

 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants 

 

Granti Konsolidues ( ERC Consolidator Grants) 

 

Çdo studiues i një fushe studimi që ka 7-12 vjet që ka përfunduar studimet e doktoraturës 

mund të aplikojë përmes një projekt-propozimi për të përfituar të ashtuquajturin Granti 

Konsolidues (Starting Grant). Projekt-propozimet duhet të jenë rezultat i ideve të individit 

studiues nga cdo fushë kërkimi sipas qasjes nga poshtë-lart (bottom up) dhe nuk ka prioritete 

apo objektiva të paracaktura nga Komisioni Europian. 

 

Shuma e grantit për aplikantin fitues mund të jetë 2 milion Euro për 5 vjet. Granti mbulon 

100 % të shpenzimeve të drejtpërdrejta për realizimin e punës studimore të aplikantit 

http://www.euraxess.org/
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants


                    
Granti mund të rritet deri në 750,000 EURO për dy arsye. 

 

1. Nëse brenda projektit përfshihen individë studiues nga vende jashtë BE që vinë të 

punojnë për qëllime të projektit në vendet e BE apo ato të asociuar; 

2. Nëse individi studiues në kuadër të projektit kërkon të blejë paisje për qëllime 

kërkimore apo kërkon të ketë akses në laboratorë apo impiante të mëdha që lidhen me 

fushën e tij të studimit 

 

Përmes këtij granti aplikanti duhet ta kryejë studimin e tij në një Institucion Pritës (Host 

Institution=HI) .Institucioni Pritës(HI) mund të jetë universiteti, instituti qendra kërkimore, 

kompania me natyrë publike apo private në të cilat ai punon aktualisht ose një institucion 

tjetër pritës në vendet anëtare të BE-sëapo të asociuara që ai e ka përzgjedhur vetë. 

 

Aplikimi duhet të paraqitet nga individi studiues (Principal Investigator- PI) në formën e një 

propozimi individual.Ai duhet të paraqitet në bashkëpunim dhe në emër të Institucionit Pritës 

HI) ku do të realizohet puna kërkimore nëse ai përzgjidhet si aplikant fitues. Granti për 

aplikantin fitues i kalohet Institucionit Pritës (Host Institution) ku ky i fundit duhet të shprehë 

angazhim të plotë se do ti krijojë kushtet e nevojshme aplikantit për të kryer në mënyrë të 

pavararur punën e tij kërkimore dhe të menaxhojë grantin përgjatë gjithë periudhës së 

projektit. 

 

Për aplikantin nuk është e domosdoshme që në periudhën e aplikimit të jetë i punësuar 

Institucionin Pritës (Host Institution) ku do të kryejë studimin.Megjithatë hartohet 

Marrrëveshje Dypalëshe mes aplikantit (Principal Investigator- PI) dhe Institucionit Pritës 

(Host Institution-HI). Granti mbështet punën individuale kërkimore të aplikanttit fitues. 

Aplikanti fitues mund të punësojë si anëtarë të ekipit të tij kërkimor studiues nga cdo vend 

europian ose jo-europian. 

 

Vendet e lira ku kërkohen anëtarë të ekipeve kërkimore të financuar nga Grantet e Këshilit 

Europian i Kërkimeve Shkencore (European Research Council Grants), publikohen 

rregullisht në portalin e punësimit të rrjetit Euraxess www.euraxess.org 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants 

 

Granti Avancuar – (ERC Advanced Grants) 

 

Çdo studiues i një fushe studimi që ka 10 vitet e fundit arritje të shkëlqyera e të rëndësishme 

në fushën e kërkimit mund të aplikojë përmes një projekt-propozimi për të përfituar të 

ashtuquajturin Granti Avancuar –ERC Advanced Grant 

Projekt-propozimet duhet të jenë rezultat i ideve të individit studiues nga cdo fushë kërkimi 

(sipas qasjes nga poshtë-lart -bottom up) dhe nuk ka prioritete apo objektiva të paracaktura 

nga Komisioni Europian Shuma e grantit për aplikantin fitues mund të jetë 2 ,5 milion Euro 

http://www.euraxess.org/
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants


                    
për 5 vjet. Granti mbulon 100 % të shpenzimeve të drejtpërdrejta për realizimin e punës 

studimore të aplikantit: 

Granti mund të rritet deri në 1000,000 EURO për dy arsye 

1. Nëse brenda projektit përfshihen individë studiues nga vende jashtë BE që vinë të 

punojnë për qëllime të projektit në vendet e BE apo ato të asociuar 

2. Nëse individi studiues në kuadër të projektit kërkon të blejë paisje për qëllime 

kërkimore apo kërkon të ketë akses në laboratorë apo impiante të mëdha që lidhen me 

fushën e tij të studimit 

 

Përmes këtij granti aplikanti duhet ta kryejë studimin e tij në një Institucion Pritës (HI) .mund 

të jetë universiteti, instituti qendra kërkimore, kompania me natyrë publike apo private në të 

cilat ai punon aktualisht ose një institucion tjetër pritës në vendet anëtare të BE apo të 

asociuara që ai e ka përzgjedhur vetë.  

 

Aplikimi duhet të paraqitet nga individi studiues ( Principal Investigator- PI) në formën e një 

propozimi individual. Ai duhet të paraqitet në bashkëpunim dhe në emër të Institucionit Pritës 

( Host Institution) ku do të realizohet puna kërkimore nëse ai përzgjidhet si aplikant fitues 

Granti për aplikantin fitues i kalohet Institucionit Pritës (Host Institution) ku ky i fundit duhet 

të shprehë angazhim të plotë se do ti krijojë kushtet e nevojshme aplikantit për të kryer në 

mënyrë të pavararur punën e tij kërkimore dhe të menaxhojë grantin përgjatë gjithë periudhës 

së projektit. 

 

Për aplikantin nuk është e domosdoshme që në periudhën e aplikimit të jetë i punësuar 

Institucionin Pritës (HI) ku do të kryejë studimin.Megjithatë hartohet Marrrëveshje 

Dypalëshe mes aplikantit (PI) dhe Institucionit Pritës (Host Institution-HI). 

 

Granti mbështet punën individuale kërkimore të aplikanttit fitues. Aplikanti fitues mund të 

punësojë si anëtarë të ekipit të tij kërkimor studiues nga cdo vend europian ose jo-

europian.Vendet e lira ku kërkohen anëtarë të ekipeve kërkimore të financuar nga Grantet e 

Këshillit Europian i Kërkimeve Shkencore - European Research Council Grants, publikohen 

rregullisht në portalin e punësimit të rrjetit Euraxess: www.euraxess.org 

 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants 

 

Granti Sinergjisë–( ERC Sinergy Grants) 

 

Grupe nga dy deri katër studiues të çdo fushë studimi që kanë 10 vitet e fundit arritje të 

shkëlqyera e të rëndësishme në fushën e kërkimit mund të aplikojnë përmes një projekt-

propozimi për të përfituar të ashtuquajturin Granti Sinergjisë –ERC Advanced Grant 

 

http://www.euraxess.org/
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants


                    
Projekt-propozimet duhet të jenë rezultat i ideve të individëve studiues nga çdo fushë kërkimi  

sipas qasjes nga poshtë-lart –(bottom up) dhe nuk ka prioritete apo objektiva të paracaktura 

nga Komisioni Europian. 

 

Njëri nga aplikantët e grupit duhet të jetë Pika e Kontaktit apo Pika Korresponduese 

(Corresponding Personal Investigator – CPI) në rolin e koordinatorit ë projektit. Shuma e 

grantit për aplikantin fitues mund të jetë 10 milionë Euro për 6 vjet. Granti mbulon 100 % të 

shpenzimeve të drejtpërdrejta për realizimin e punës studimore të aplikantëve. Granti mund të 

rritet deri në 4 milion EURO për dy arsye: 

 

1. Nëse brenda projektit përfshihen individë studiues nga vende jashtë BE që vinë të 

punojnë për qëllime të projektit në vendet e BE apo ato të asociuar; 

2. Nëse grupi i studiuesve në kuadër të projektit kërkon të blejë paisje për qëllime 

kërkimore apo kërkon të ketë akses në laboratorë apo impiante të mëdha që lidhen me 

fushën e tij të studimit nëuniversitet, institute, qendrërkërkimore, kompani me natyrë 

publike apo private në të cilat ai punon aktualisht 

 

Përveç tij, HI mund të jenë edhe institucionet e tjera në rolin universitetit, instituti qendra 

kërkimore, kompania me natyrë publike apo private ku punojnë studiues të tjerë që janë 

anëtarë të Grupit. 

 

Aplikimi duhet të paraqitet nga individi studiues që është Pika e Kontaktit apo Pika 

Korresponduese (CPI) e grupit të studiuesve në emër të institucionit të tij që do të jetë 

Institucion Pritës Kooordinues apo Koorrespondues ( Corresponding Host Institution-CHI). 

 

Gjatë paraqitjes së aplikimit ai duhet të paraqesë edhe një Letër Mbështetje (Letter of 

Support) që Institucion Pritës Kooordinues apo Koorrespondues (CHI), ofron kushtet e 

angazhimin e tij të plotë për studiuesit e tjerë të grupit që do të kryejnë aty veprimtari 

kërkimore gjatë periudhës së realizimit të projektit. 

 

Granti për aplikantin fitues i kalohet Institucionit Pritës Kooordinues apo Koorrespondues 

(CHI) ku ky i fundit duhet të shprehë angazhim të plotë se do ti krijojë kushtet e nevojshme 

grupit të studiuesve për të kryer në mënyrë të pavararur punën e tij kërkimore dhe të 

menaxhojë grantin përgjatë gjithë periudhës së projektit.  

 

Grupi i studiuesve mund të punësojë si anëtarë të ekipit të tij kërkimor edhe studiues të tjerë 

nga çdo vend Europian ose jo-Europian. Vendet e lira ku kërkohen anëtarë të ekipeve 

kërkimore të financuar nga Grantet e Këshilit Europian i Kërkimeve Shkencore - European 

Research Council Grants, publikohen rregullisht në portalin e punësimit të rrjetit Euraxess 

www.euraxess.org  Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants 

 

http://www.euraxess.org/
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants


                    
 

Granti i Provës së Konceptit – (ERC Proof of Concept Grant) 

 

Të gjithë studiuesit përfitues të granteve të Këshillit Europian të Kërkimeve Shkencore- 

European Research Council Grants – ERC grants u jepet mundësia që të provojnë se idetë e 

tyre që kanë dalë gjatë kryerjes së studimit të financuar nga grantet ERC kanë potenciale për 

të qenë produkte tregu apo propozime me vlerë sociale. 

 

Shuma e grantit për aplikantin fitues mund të jetë 150,000 mijë Euro për 18 muaj. Granti 

mund të përdoret për të financuar aktivitete që lidhen me fazat e hershme të vlerësimit të 

potencialit së ideve kërkimore për të qenë produkte tregu apo propozime me vlerë sociale 

Ai nuk mund të përdoret si grant për kërkime të mirëfillta. 

 

Aktivitetet që mbulohen përmes këtij granti përfshijnë çështje teknike mbi perspektivën e 

rezulttave të studimit, aspekte të pozicionit e strategjisë së mbrojtjes së pronësisë intelektuale, 

cështje të buxhetimit dhe elementë të tjerë të mundësisë për komercializim, krijimin e 

lidhjeve për financim të mëtejshëm, mbulimin e shpenzimeve fillestare për krijimin e një 

kompanie mbi bazën e rezultateve kërkimore. Aplikimi duhet të paraqitet nga individi 

studiues (PI) në formën e një propozimi individual.Ai duhet të paraqitet në bashkëpunim dhe 

në emër të Institucionit Pritës (HI) ku do të realizohet faza e provës së konnceptit nëse ai 

përzgjidhet si aplikant fitues. 

 

Granti për aplikantin fitues i kalohet Institucionit Pritës (HI) ku ky i fundit duhet të shprehë 

angazhim të plotë se do ti krijojë kushtet e nevojshme aplikantit për të kryer në mënyrë të 

pavararur punën e tij dhe të menaxhojë grantin përgjatë gjithë periudhës së projektit.  

 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/funding/proof-concept 

 

Mundësitë e Tjera për Grante Individuale, në kuadër programit të Këshillit Europian për 

Kërkimin Shkencor. 

 

Për individët studiues që nuk mund të përfitojnë drejtpërdrejt nga fondet e Granteve të 

Këshillit Europian të Kërkimit Shkencor, kanë mundësi të përfitojnë përmes mënyrave të 

mënposhtme që ofrohen nga aplikantët fitues të granteve ERC. 

 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/implementing-arrangements 

 

 

 

 

 

https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://erc.europa.eu/implementing-arrangements


                    
 

 

Vende pune si anëtarë të ekipeve studimore të aplikantëve fitues të Granteve ERC (Jobs 

in ERC Teams) 

 

Aplikantët fitues të Granteve të Këshillit Europian të Kërkimit Shkencor – European 

Research Council mund ti përdorin fondet e grantit për të marrë në punë studiues të tjerë dhe 

anëtarë shtesë për ekipin e tyre studimor. Mesatarisht cdo ekip studimor që zbaton grantet e 

ERC ka 4-5 studiues të përfshirë në grupin e punës.  

 

Për më tepër informacion: https://erc.europa.eu/implementing-arrangements#Jobs 

 

Vendet e lira shpallen tek portal Euraxess http://www.euraxess.org  duke kërkuar me ERC. 

 

Nëse keni interes mund të aplikoni si Kërkues Bazë (Principal Investigator-PI) tek 

Institucioni Pritës- (Hosting institution-HI) ku po zbatohet projekti fitues i financuar nga 

granti ERC duke kontaktuar me personin përgjegjës. Këto vende të lira që ofrohen në 

projektet e financura nga grantet ERC mund të publikohen edhe në faqe ëeb apo revista 

shkencore të institucioneve të ndryshme 

 

Bursa për Vizita Studimore- Visiting Research Fellows 

 

Aplikantët që dëshirojnë të aplikojnë nw tw ardhmen për një projekt-propozim të financuar 

nga grantet ERC kanë mundësi të përfitojnë grante për vizita studimore –visiting research 

fellowship , për të marrë eksperiencë në ato vende ku po zbatohen projekte të financuar nga 

grantet e ERC. 

 

Qëllimi është të vendosin kontakte me studiues të këtyre vendeve, të merret eksperiencë e më 

pas të paraqesin aplikim përmes granteve ERC. Këto grante ofrohen nga agjenci financuese të 

vende të ndryshme të BE dhe publikohen tek portal Euraxess http://www.euraxess.org ose 

mund të klikoni tek linku https://erc.europa.eu/implementing-arrangements#Jobs in ERC 

teams.  

 

Për më tepër informacion ju mund te kontaktoni në adresen e-mail : erc-visiting-fellowship-

programmes@ec.europa.eu. 

 

Granti mbulon 100 % të gjitha shpenzimet. Për të aplikuar , çdo individ duhet të shohë vendet 

e lira që kërkohen për Vizita Studimore (Visiting Research Fellows) nga ata që kanë fituar 

grantet ERC- pëmes ERC Calls for Principal Investigator to Express Interst. 

 

https://erc.europa.eu/implementing-arrangements#Jobs
http://www.euraxess.org/
http://www.euraxess.org/
https://erc.europa.eu/implementing-arrangements#Jobs
mailto:erc-visiting-fellowship-programmes@ec.europa.eu
mailto:erc-visiting-fellowship-programmes@ec.europa.eu


                    
Agjencia financuese ku do të aplikojë individi për Vizita Studimore (Visiting Research 

Fellows) i bën të ditur kushtet e pranimit dhe financimit. Pasi i pranohet aplikimi, individi 

studiues vendos kontakte me Aplikantin Fitues të grantit ERC (Prinicipal Investigator) e pasi 

bien dakort për detajet ai i dërgon për agjencinë financuese një Letër Mbështetje “Letter of 

Support” nga Institucioni Pritës – Hosting Institution ku po zbatohet granti ERC.  

 

Më pas agjencia financuese e vendit ku ka aplikuar individi studiues i ofron grantin e vizitës 

studimore. Aplikanti fitues lidh një Kontratë Granti me institucionin, agjencinë e një vendi të 

BE-së që i financon Bursën për Vizitë Studimore (Visiting Research Scholarship).  Si kusht 

është që brenda një afati që përcaktohet në kontratë, aplikanti që ka përfituar  Bursën 

Studimore “Visiting Research Scholarship” të paraqesë projekt-propozimin e tij për grant 

ERC. 

 

Financimi i Angazhimeve Ndërkombëtare (International Arrangements Funding) 

Në mënyrë që tu japë mundësi studiuesve të rinj nga vende të ndryshme jashtë BE-së si nga, 

Argjentina, Afrika e Jugut , India, Japonia, Kanadaja, Kina , Koreja e Jugut, Meksika, SHBA, 

të cilët dëshirojnë ti bashkohen përkohësisht ekipeve studimore të financuara nga grantet 

ERC,Komisioni Europian ka nënshkruar një sërë marrëveshjesh me agjencitë apo 

institucionet financuese të kërkimit shkencor të këtyre vendeve . 

 

Në këtë mënyrë çdo studiues i ri duke nga këto vend mund të aplikojë pranë agjencisë apo 

institucionit financuese të kërkimit shkencor në vendin e tij që ka marrëveshje me 

Komisionin Europian dhe mund të punësohet përkohësisht si anëtar i ekipeve studimore të 

financuara nga grantet ERC. 

 


