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Τί να προσέξετε για να αυξήσετε 

τις πιθανότητές σας για επιτυχία!



My experience:

MSCA success rate: 1/3

Total Postdoc Applications: 2/8

If you are eligible 

do apply!

My postdoc fellowship applications’ story!

2014 – about to finish my PhD (Uni Konstanz, Germany)

• 9 month grant uni Konstanz 

2016 – secured post-doc position (Uni Sheffield, UK)

• MSCA 1st time X

• Welcome Trust X

• Human Frontiers X

• EMBO  X

• AXA fellowship X

2020 – aiming for 2nd post-doc position (FORTH-Greece)

• MSCA  2nd time  X

2021 – secured my post-doc position (FORTH-Greece)

• Grant Review
Reviewed a Major Project Grant for Rosetrees Trust (06/2021) 

• MSCA 3rd time 



Eligible? Apply!

• Διαβάστε προσεκτικά τις προϋποθέσεις 

• Aν έχετε αμφιβολία ζητήστε διευκρινίσεις

• Σιγουρευτείτε ότι κάνετε αίτηση στη σωστή 
κατηγορία (European-Global)



Play by the Rules of the Game!

• Διαβάστε τις οδηγίες για το 
συγκεκριμένο call.

• Να είστε πολύ αυστηροί στην τήρηση 
των κανόνων.

• Προσοχή! Οι κανόνες και τα templates 
αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά.



The early bird catches the worm!

• Διαβάστε τις οδηγίες του call από νωρίς

• Kατεβάστε και μελετήστε τα templates

• Εξοικειωθείτε από νωρίς με το portal 

• Φτιάξτε το πλάνο σας από νωρίς και αφήστε αρκετό έξτρα χρόνο-
Θα τον χρειαστείτε!

• Θυμηθείτε ότι πρέπει να δουλέψετε στενά με το host organisation/ 
supervisor. 



Writing MSCA: Not a one person’s job!

• Ναί εσείς είστε ο υπεύθυνος για τη συγγραφή 
αλλά η βοήθεια από το host lab είναι 
απαραίτητη!

• Επικοινωνήστε μαζί τους όσο το δυνατόν 
νωρίτερα

• Ζητήστε meetings (εγώ επισκέφτηκα το host 
lab)

• Bοήθεια για συγκεκριμένα part της αίτησης



Writing MSCA: Not a one person’s job!

• Quality and capacity of the host 
institutions and participating 
organisations, including hosting 
arrangements

• Quality of the supervision, training and 
of the two-way transfer of knowledge 
between the researcher and the host

• Help with writing the actual project e.g. 
information on protocols/preliminary 
data/figures

Tip! Ask for

up to date information!!!



Been there, done that! 

• Ask for previous MSCA proposals

• Go to workshops/talk to people who have gone through 
the experience.

• After you finish your first draft get colleagues, 
especially experienced ones in writing/reviewing, to 
read it through and give you advice!



Being excellent is NOT enough!

I got a seal of excellence in my first two MSCA 
submissions BUT..NO FUNDING

Score 1st time: 90.4 (Excellence: 4.4/5, Impact 4.8/5, 
Implementation: 4.4/5

Score 2nd time: 85.2 (Excellence: 4.2/5, Impact 4.2/5, 
Implementation: 4.5/5)

Score 3rd time: 95 (Excellence: 4.8/5, Impact 4.7/5, 
Implementation: 4.7/5)



Pay attention to detail!
Ιt’s the difference between something good and something great!

Δώστε σημασία στις «λεπτομέρειες»! 

 τίτλος/ακρωνύμιο

GABAergic INterneurons signaling ImbalancE; A promising target underlying PFC-
dependent cognitive flexibility defects. /GinieEffect

 περίληψη

“Covid-19 pandemic has highlighted the importance of …. adjusting our 
behavioural strategy to tackle unexpected changes in our environment”

 Το section 1 (CV, capacity of host organisation) δεν βαθμολογείται, αλλά παίζει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ στη γενική σας εικόνα! Το κοιτάνε  σε συνδυασμό με την κυρίως 
αίτηση.



Do NOT be afraid to step out of your comfort zone!

Ask to learn exciting NEW THINGS!

Changed model organism  from Drosophila to mouse 

Introduced computational modelling and simulations

LINK TO PAST EXPERIENCE: 

Experimental & conceptual background in homeostatic plasticity 
studies

Behavioural experiments

2-photon microscopy



Is your project worth EU tax-payers money?

• Put your research in the bigger EU goals picture (EVEN IF BASIC 
RESEARCH) 

• Refer to EU organisations, guidelines, regulations, especially the 
ones explicitly mentioned in the MSCA manuals

• SOS! Mention if there are/were other MSCA fellows/grant holders  
or other EU grant holders in the host lab/organisation



Good luck!

• Αποφασίστε ότι θα κάνετε αίτηση!

• Μην απογοητεύεστε από την αποτυχία!

• Οπλιστείτε με ενθουσιασμό για την ιδέα σας, με 

αποφασιστικότητα και επιμονή!

• Κάντε τη δουλειά του reviewer εύκολη γράφοντας κατανοητά 

και ευκολοδιάβαστα!


