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MSCA 
budowa kapitału intelektualnego  

polskich instytucji 

Adam Głuszuk 

Warszawa, 13 stycznia 2015 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania 
z kapitału intelektualnego Europy celem kreowania 

umiejętności, wiedzy i innowacji. 

promowanie 
atrakcyjnych warunków 

pracy i zatrudnienia  

tworzenie 
innowacyjnych 

programów 
szkoleniowych  

współpraca sektorów:  
akademickiego 

pozaakademickiego  

Rozwój kariery indywidualnego naukowca  

Rozwój potencjału ludzkiego instytucji  

Działania Marii Skłodowskiej Curie: 
CEL  
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MSCA: charakterystyka   

• wszystkie typy badań:  
od podstawowych do zastosowań rynkowych 

• wszystkie dyscypliny naukowe - ‘bottom-up’ - tematyka 
proponowana przez wnioskodawców 

Dziedzina 

• wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, 
przedsiębiorstwo, szpital…  

• kraje: UE, stowarzyszone z H2020, kraje trzecie 

• WYMÓG: mobilność międzynarodowa  

Lokalizacja 

• naukowcy każdej narodowości  

• pracownicy instytucji (kadra zarządzająca, techniczna)  

• wszystkie instytucje sektora akademickiego i 
pozaakademickiego   

Adresat 

 2014 - 2020: 6.162 mld €  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.kpk.gov.pl/


4 www.kpk.gov.pl  www.kpk.gov.pl  

MSCA: typy działań = projektów  

• Innovative Training Networks  
szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów) 
w ramach konsorcjum  

ITN 

• Research & Innovative Staff Exchange  
współpraca z innym sektorem lub krajem trzecim poprzez 
wymianę pracowników (naukowcy, kadra zarządzająca, 
techniczna, administracja)  

RISE 

• Co-funding of regional, national, international 
programmes  
współfinansowanie programów grantowych dla doktorantów 
i doświadczonych naukowców  

COFUND 

• Researchers’ Night   
organizacja Nocy  Naukowców w Europie w ostatni piątek 
września  

NIGHT 

•  Individual Fellowships  
indywidualne granty badawczo-szkoleniowe realizowane  
w Europie lub w krajach trzecich 

 IF 

INSTYTUCJE 

aplikują do KE                

a następnie 

rekrutują 

naukowców   

Naukowcy 

aplikują do KE  
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MSCA = mobilność 

 Realizacja jakiegokolwiek grantu MSCA wymaga od naukowca zmiany 

miejsca pobytu 

 Naukowiec nie może przebywać w kraju instytucji przyjmującej >12 

miesięcy bezpośrednio przed zatrudnieniem (ITN/COFUND) lub 

zamknięciem konkursu (IF)  
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Budżet 

  

MSCA 

Researcher unit cost  Institutional unit cost 

  

Living allowance* 

  

  

Mobility 

allowance 

  

  

Family 

allowance 

  

Research, 

training and 

networking  

  

Management 

and indirect 

costs 

ITN 3 110* 600 500 1 800 1 200 

IF  4 650* 600 500 800 650 

RISE  2 000 1 800 700 

    budżet  projektu wyliczany automatycznie na podstawie liczby osobomiesięcy      

 przyjmowanych  lub  wysyłanych pracowników 

  * kwota brutto na wynagrodzenie (w tym pokrycie kosztów instytucjonalnych)   

  * wartość zmienna w zależności od kraju przyjmującego - PL= 76,4 % 

    kwestia bonusu nie istnieje    
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Najbliższe konkursy 

Individual Fellowship:               

• 12.03.2015    10.09.2015     213,00 mln € 

 

ITN:  

• 02.09.2014    13.01.2015      370,00 mln € 

 

RISE:  

• 06.01.2015    28.04.2015        80,00 mln € 
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    NIE PRZEGAP !  

Aktualne do 2017 roku oferty  

w ramach MCA  

dla naukowców  

na stronach EURAXESS 

www.euraxess.pl   

Anna.Wisniewska 

@kpk.gov.pl 

Bogna.Hryniszyn 

@kpk.gov.pl 

Adam.Gluszuk 

@kpk.gov.pl 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 
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