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Wiesław Studencki  

  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 
 

  W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

Spotkanie z przedstawicielami Instytutów PAN, 24.02.2015 

www.kpk.gov.pl  

Przygotowanie wniosku o grant ERC 
czyli 

Jak z diamentu zrobić brylant 

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


2 

Budżet ERC 

7 PR: 

7,5 mld € 

ok. 4500 grantów 

Horyzont 
2020: 

> 13 mld € 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Granty ERC 

Starting Grants 
 

starters  
(2-7 lat po doktoracie) 

do 2.0 M€  
na 5 lat  

Advanced Grants  
Dorobek i najważniejsze 

osiągnięcia  
ostatnich 10 lat 

do 3.5 M€ 

na 5 lat 

Proof-of-Concept  
wczesne stadia komercjalizacji wyników badao  

do 150,000 € dla lidera grantu ERC 

Consolidator Grants 
 

consolidators  
(7-12 lat po doktoracie) 

do 2.75 M€  
na 5 lat 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Grant ERC – zestaw swobód 

  Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów  

  Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider zespołu 

(Principal Investigator); zespół może być międzynarodowy 

  Swoboda w wyborze instytucji goszczącej (Applicant Legal Entity): może to być 

instytut macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub 

stowarzyszonym; oznacza to, że: 

  Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być zatrudniony przez 

instytucję goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym 

  Członkowie zespołu mogą  pochodzić z dowolnego kraju świata i pracować w swoim 

instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej lidera 

  Swoboda i niezależność naukowa – lider decyduje w sprawach merytorycznych, 

finansowych i obsady zespołu 

  Granty są „przenośne” 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Cztery atuty 

♠  pomysł badawczy, niebanalny i ambitny 

♥  CV – elementy międzynarodowe 

♦  dorobek – dobre publikacje, cytowania 

♣   –          trochę szczęścia 

 

szczęściu można pomóc 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Jak pomóc szczęściu? 

Eksperci ERC wybierają najlepszych z najlepszych (ca 10% sukcesu). Ergo - 

Projekt – i siebie – trzeba umiejętnie ZAPREZENTOWAĆ 

Kto może pomóc w szlifowaniu?  

Merytorycznie – zespół, koledzy, polscy eksperci ERC, w drugim etapie NCN 

Praktycznie – KPK, RPK, instytucja goszcząca  

Dobry pomysł obroni się sam? 

KPK – przed każdym konkursem konsultacje indywidualne, warsztaty 

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


7 

Jeszcze o szczęściu 

l etap 

2000 wniosków 

lI etap 

600 wniosków 

250 
ocena B 

1 rok karencji 

 

350 
ocena A 

Finansowanie 
300 projektów 

ocena A  
50 wniosków 
reaplikacja 
bez karencji 

1000 

ocena C 
2 lata  

karencji 

400 
ocena B 
1 rok 

karencji 

600 
ocena A 
  

II etap 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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JAK PISAĆ? Abstrakt 

• Pierwsze spotkanie eksperta z projektem 

• Zręczny, wpadający w oko lub ucho akronim 

• Interesujący i zrozumiały dla niespecjalisty 

• Najlepsze przykłady – na stronie ERC 

By pierwsze wrażenie nie było złudne... 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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JAK PISAĆ? CV, dorobek 

• Wykorzystać całość miejsca  2 + 2 strony 

• Nie tylko suche zestawienie dorobku, ale osiągnięcia 

• Podkreślić międzynarodową pozycję  współpraca, publikacje, 

projekty, stypendia, staże, nagrody, konferencje (podkreślić jeśli na 

zaproszenie), międzynarodowy impakt badań 

• Umiejętność kierowania zespołem – udział w innych projektach? 

• Osobista strona www (aktualna!) 

• Wybrać to co najlepsze, być konkurencyjnym 

• Wyróżnić się z tła 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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JAK PISAĆ? Projekt 

State of the art and objective 

Przegląd obecnego stanu wiedzy (związanego z projektem), najnowsze pozycje 

literatury  

PROBLEM  propozycja jego rozwiązania (nietypowa, przełomowa, nowatorska) 

 CEL  IMPAKT – nowe horyzonty, drogi rozwoju, zastosowania 

Podkreślić swoją rolę i właściwy moment przeprowadzenia badań 

Methodology 

• Opis metodologii, planu pracy, etapów pośrednich (risks!) i ew. zmiany planu 

(Plan B) 

• Rozpisanie pracy na role (zespół) 

• Podkreślenie „przewodniej roli” PI 

• Ilustracje 

Pamiętać o kryteriach: konkrety odnoszące się  

do wszystkich kryteriów 

Jasny cel, wyraźny efekt końcowy (publikacja to za mało) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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1. Rzeczywisty, proporcjonalny do nowatorskich badań (resources są 
elementem oceny).  

2. Koszty – wszelkie niezbędne (VAT dopuszczalny) 

i. osobowe (wynagrodzenie wg. rzeczywistych stawek za czas pracy w 
projekcie, włącznie z ZUS itp.), stawki krajowe; „Bonus” 8000 € dla lidera 
i zespołu; Premia na Horyzoncie  

ii. obsługa administracyjna i techniczna 

iii. aparatura (amortyzacja) i usługi 

iv. szkolenia 

v. wyjazdy (np. konferencje) 

vi. publikacje 

vii. zlecenia zewnętrzne 

3. Wielkości orientacyjne (... the PI has the freedom to modify the budgetary 
breakdown during the course of the project.[IfA]) 

BUDŻET 

Nie poświęcać zbyt wiele czasu na szczegółowe roztrząsanie spraw 

finansowych i prawnych. Raczej skupić się na sprawach naukowych 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Obopólna korzyść 

PI 

• Szansa naukowego sukcesu 

• Swoboda decyzji 

• Prestiż 

• Wysoki budżet 

Instytucja 

• Prestiż 

• Koszty pośrednie – 25% 

     czyli 

     250.000 euro od grantu 1 Meuro 

     czyli > 1 mln PLN 

L. Caroll, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra 

Zasada Czerwonej Królowej: 

 

„trzeba biec tak szybko, jak się 
potrafi, żeby zostać w tym samym 
miejscu” 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Granty ERC w Polsce – 7PR 

informacja o projektach - http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html   

Wnioski  i projekty z polską instytucją goszczącą 

StG 

2007 

AdG 

2008 

StG 

2009 

AdG 

2009 

StG 

2010 

AdG 

2010 

StG 

2011 

AdG 

2011 

StG 

2012 

AdG 

2012 

StG 

2013 

AdG 

2013 

Wnioski 

złożone 

 

193 

 

71 

 

34 

 

22 

 

30 

 

29 

 

70 

 

72 

 

53 

 

20 

 

42 

 

35 

Wnioski 

finanso-

wane 

 

0 (+1) 

ITPL 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

3 3 3 

2 

1 1 1 

0

1

2

3

4

11 StG, 3 AdG, 1 PoC 

 

+ 9 StG, 5 AdG 

polskiego  autorstwa 

realizowane za granicą 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html
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http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
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Dodatkowe informacje 

 

Poradnik 

http://www.kpk.gov.pl/7pr/poradniki/pomysly-
jak_pisac_wniosek.html  
 

 

 

Raporty po konkursach 

http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html 
 

Zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje: 

KPK, ul. Krzywickiego 34, Warszawa  

Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i przysłanie tekstu: 

wieslaw.studencki@kpk.gov.pl 

2007, 2008 –  

z  uwagami ekspertów 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/7pr/poradniki/pomysly-jak_pisac_wniosek.html
http://www.kpk.gov.pl/7pr/poradniki/pomysly-jak_pisac_wniosek.html
http://www.kpk.gov.pl/7pr/poradniki/pomysly-jak_pisac_wniosek.html
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html
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Dziękuję za uwagę  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 ul. Krzywickiego 34 

 02-078 Warszawa  

 

tel:    0  22 828 74 83  

fax:   0  22 828 53 70  

e-mail:   kpk@kpk.gov.pl 

 
 

Osoby do kontaktu:  

Wiesław Studencki 

0/502 052 236 
Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl  

 

Bogna Hryniszyn 
Bogna.Hryniszyn@kpk.gov.pl 

 

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

