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Działania  

Marii Skłodowskiej-Curie  

w Horyzoncie 2020 

Adam Głuszuk 

24 lutego 2015 
 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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Działania Marii Skłodowskiej Curie -MSCA 

Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania 
z kapitału intelektualnego Europy celem kreowania 

umiejętności, wiedzy i innowacji 

promowanie 
atrakcyjnych 

warunków pracy 
badawczej 

 oraz zatrudnienia  

rozwój 
innowacyjnych 

programów 
szkoleniowych  

współpraca 
sektorów:  

akademickiego 
poza-

akademickiego  

upowszechnianie 
wyników badań, 

 promocja 
zawodu 

naukowca  

Rozwój POTENCJAŁU LUDZKIEGO instytucji   

Rozwój KARIERY indywidualnego naukowca  
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MSCA: charakterystyka   

• wszystkie typy badań i innowacji: od badań podstawowych 
do zastosowań rynkowych 

• wszystkie dyscypliny naukowe 
Dziedzina 

• wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, firma, szpital, 
fundacja… 

• 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 

* Islandia, Norwegia, Albania, BiH, Macedonia, Czarnogóra, Serbia, Turcja, Izrael, Mołdawia, Szwajcaria, Wyspy Owcze  
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Działania MSC (2014-2020)  

• Innovative Training Networks ITN 

• Research & Innovative Staff Exchange  RISE 

• Co-funding of regional, national, international 
programmes 

COFUND 

• Researchers’ Night  NIGHT 

•  Individual Fellowships  IF 

INSTYTUCJE 

aplikują do KE                

a następnie 

rekrutują 

naukowców   

Naukowcy 

aplikują do 

KE  
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MSCA = mobilność 

Realizacja każdego grantu MSCA wymaga od naukowca zmiany miejsca 

pobytu:  

naukowiec nie może przebywać w kraju instytucji przyjmującej >12 

miesięcy w ciągu 3 lat 

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


6 www.kpk.gov.pl  www.kpk.gov.pl  

Naukowcy: 2 kategorie   

 

Początkujący naukowcy   
< 4 lata pracy badawczej 

 

 

 

Doświadczeni naukowcy  
   4 lata lub stopień doktora  
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Możliwości dla indywidualnych 
naukowców 
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Individual Fellowships – IF  

 

 

 Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe  

 w UE oraz wyjazdy do krajów trzecich  

 dla doświadczonych naukowców  

 rozwój kariery 

 mobilność międzynarodowa  

 

 

 zwiększenie potencjału najlepszych naukowców 

 umożliwienie im rozwoju w sektorze akademickim i pozaakademickim 

 

Charakterystyka: 

Oczekiwane rezultaty: 
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IF fundusze - osobomiesiąc (w €) 

  

MSCA  

 

Researcher unit cost  

 

Institutional unit cost 

  

Living allowance* 

  

  

Mobility 

allowance 

  

  

Family 

allowance 

  

Research, 

training and 

networking  

  

Management 

and indirect 

costs 

IF 4 650  600 500 800 650 

* zróżnicowane wynagrodzenie w różnych krajach zgodnie ze  

współczynnikiem krajowym określonym przez KE  
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Innovative Training Networks 

 aplikowanie o zatrudnienie w już trwających europejskich projektach  

 dla poczatkujących naukowców  

 rozwój kariery  

 mobilność międzynarodowa  

 

 

 

 zwiększenie potencjału początkujących naukowców  

 umożliwienie rozwoju w sektorze akademickim i pozaakademickim 

 polepszenie perspektyw zatrudnienia  

 

Charakterystyka: 

Oczekiwane rezultaty: 
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MSCA  

 

Researcher unit cost  

 

Institutional unit cost 

  

Living allowance* 

  

  

Mobility 

allowance 

  

  

Family 

allowance 

  

Research, 

training and 

networking  

  

Management 

and indirect 

costs 

ITN 3110 600 500 1 800 1 200 

* zróżnicowane wynagrodzenie w różnych krajach zgodnie ze  

współczynnikiem krajowym określonym przez KE  

ITN fundusze – osobomiesiąc (w €)  
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COFUND 

 

 aplikowanie o stypendium do już trwających projektów  

 dla poczatkujących i doświadczonych naukowców 

 rozwój kariery  

 wymagana mobilność międzynarodowa  

 

 

 

 zwiększenie potencjału naukowców  

 polepszenie perspektyw zatrudnienia  

 

Charakterystyka: 

Oczekiwane rezultaty: 
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Możliwości dla instytucji  
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Innovative Training Networks - ITN 

 

 

 3 typy ITN:  
 European Training Networks  

 European Industrial Doctorates  

 European Joint Doctorates 

 min. 3 instytucje z 3 różnych krajów 

 4-letni kompleksowy i komplementarny program szkoleń, warsztatów i 

konferencji 

 Zatrudnienie początkujących naukowców do realizacji projektu  

 mobilność międzynarodowa i międzysektorowa 

 

 

 zwiększenie możliwości zatrudnienia dla naukowców i poprawa perspektyw 

rozwoju kariery naukowej 

 zwiększenie doskonałości i ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów 

 

Charakterystyka: 

Oczekiwane rezultaty: 
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Research & Innovation Staff Exchange - RISE 

 

 

 Projekt badawczy realizowany poprzez wymianę pracowników naukowych, 

technicznych i kadry zarządzającej 

 min. 3 instytucje z 3 różnych krajów 

 oddelegowanie pracowników: 

 wymiana międzysektorowa w Europie  (ale nie  w obrębie tego samego kraju)  

 wymiana pracowników pomiędzy Europą i krajami trzecimi 

 działania innowacyjne, szkoleniowe, konferencje  

 

 

 

 

 wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów  

oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi 

Charakterystyka: 

Oczekiwane rezultaty: 
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RISE fundusze – osobomiesiąc (w €) 

 

 

Researcher unit cost  

 

Institutional unit cost 

  

Research, 

training and 

networking  

  

Management 

and indirect 

costs 

RISE  2 000* 1 800 700 

*Osoba delegowana zachowuje swoje normalne wynagrodzenie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Dofinansowanie Programów 
stypendialnych - COFUND 

 Wspieranie istniejących lub nowych programów stypendialnych 

opartych na mobilności naukowców 

 Dofinasowanie do 50% wartości grantu 

 Możliwa synergia z Funduszami Strukturalnymi 

 

 Adresaci: początkujący oraz doświadczeni naukowcy  

 Nacisk na rozwój kariery 

 Szkolenie poprzez prowadzenie badań 
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RESEARCHERS’ NIGHT 
 Noc Naukowców 

 Wydarzenia organizowane w całej Europie w ostatni piątek września 

 Popularyzacja zawodu naukowca 

 Przybliżenie społeczeństwu badań prowadzonych w Europie 

 Promocja europejskiego wymiaru badań  

 Finasowanie 100%  
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MSCA Fundusze - osobomiesiąc (w €) 

  

MSCA  

 

Researcher unit cost  

 

Institutional unit cost 

  

Living allowance* 

  

  

Mobility 

allowance 

  

  

Family 

allowance 

  

Research, 

training and 

networking  

  

Management 

and indirect 

costs 

ITN 3110 600 500 1 800 1 200 

IF 4 650 600 500 800 650 

RISE  
2 000 1 800 700 

* zróżnicowane wynagrodzenie w różnych krajach zgodnie ze  

współczynnikiem krajowym określonym przez KE  
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    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 

Anna.Wisniewska@kpk.gov.pl 

Bogna.Hryniszyn@kpk.gov.pl 

Adam.Gluszuk@kpk.gov.pl 

Zapraszamy  
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