
Contacta’ns a MSCA@creaf.uab.cat el més aviat possible. 

Obrim la proposta en el Participant Portal i omplim els formularis administratius. 

T’assessorem en la redacció de la teva proposta:

• Et proporcionem el nostre CREAF MSCA IF handbook amb consells pràctics

• Contestem a totes les preguntes que puguin sorgir al llarg de la preparació de 

la proposta.

• Revisem de manera detallada les parts B1 i B2 de la teva proposta amb un 

enfocament als aspectes relacionats amb l’impacte de la proposta com són 

l’outreach, la comunicació, aspectes de gènere i ètica, la propietat intel·lectual.

Cal que ens avisis mínim 2 mesos abans del tancament de la convocatòria.

Tinc una persona interessada en  
demanar una beca Marie Curie. 
Quines passes he de seguir?

Li han donat la beca. Què hem de fer 

ara?

T’ajudem en la preparació i  signatura del Grant Agreement. 

Enviem la fitxa de projecte. 

Cal d’omplir sencera i en els tres idiomes. Sense aquesta informació, no podem 

obrir el projecte en el gestor del CREAF i no podeu executar cap despesa.

Només quan l’Oficina de Gestió de Projectes ens passi la fitxa de projecte que 

has omplert, podem donar d’alta el projecte al web. 

Fem difusió de l’inici del projecte.

SUPERVISOR/A

SUPERVISOR/A

COMUNICACIÓ

Us podem ajudar en tots els temes administratius i econòmics relacionats amb el 

projecte.  

Cal que ens informis de qualsevol modificació de les circumstàncies personals del 

beneficiari de la beca (baixes laborals, maternitat, etc.). 

T’ajudem amb el seguiment del projecte, el control pressupostari i l’anàlisi de les 

desviacions. També preparem les justificacions econòmiques i les auditories.

OFICINA DE GESTIÓ DE PROJECTES

El projecte s’ha acabat i tenim resultats.

CANDIDAT/A

Donem resposta als requeriments que puguin arribar de la CE un cop finalitzat el 

projecte (auditories ex-post, qüestionaris, etc.).

FEM EL TANCAMENT DEL PROJECTE.

Fem difusió del tancament del projecte i dels resultats més importants.

OFICINA DE GESTIÓ DE PROJECTES

COMUNICACIÓ

El projecte està en marxa. Necessito 

comprar material, fer viatges, etc.

CANDIDAT/A

T’informem sobre les convocatòries i et facilitem els recursos disponibles per a la 

redacció de la teva proposta, resolem dubtes.

Pots conèixer les condicions que ofereix el CREAF, consultar les ofertes d’acollida 

vigents i descobrir exemples de projectes Marie Sklodowska Curie IF. Tota la 

informació actualitzada està disponible aquí.

2 FASE DE RESOLUCIÓ

4 FASE DE FINALITZACIÓ

0 FASE D’INFORMACIÓ

OFICINA DE PROJECTES INTERNACIONALS COORDINACIÓ CIENTÍFICA

OFICINA DE PROJECTES INTERNACIONALS COORDINACIÓ CIENTÍFICA COMUNICACIÓ

1 FASE DE PROPOSTA

OFICINA DE GESTIÓ DE PROJECTES

3 FASE DE GESTIÓ

ITINERARI PER DEMANAR BEQUES 
EUROPEES MARIE SKLODOWSKA 
CURIE ACTIONS IF
PER A CANDIDATS EXTERNS QUE HAN ESCOLLIT 
EL CREAF COM A INSTITUCIÓ HOSTE

Et sol·licitarem per a compartir la teva experiència com a MSCA fellow amb nous 

candidats i candidates

OFICINA DE PROJECTES INTERNACIONALS

PROCEDIMIENTS

RECOMANACIONS

LLEGENDA

M’interessaria supervisar a un/a 
aplicant de MSCA.

SUPERVISOR/A

Vull sol·licitar un MSCA IF al CREAF.

CANDIDAT/A

Vull sol·licitar un MSCA IF al CREAF. 
Quines passes he de seguir?

CANDIDAT/A

M’han donat la beca. Què hem de fer 

ara?

CANDIDAT/A

mailto:MSCA%40creaf.uab.cat?subject=
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