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European Research Council 
ERC

• Pierwsza ogólnoeuropejska organizacja finansująca badania 
naukowe

• Powstała w 2007 r.

Główne cele ERC
• Popieranie wysokiej jakości badań w Europie poprzez 

finansowanie konkursowe grantów badawczych

• Zasadnicza i istotna rola we wspieraniu europejskiego 
przywództwa w obszarze światowych badań naukowych



ERC finansuje 
badania graniczne 
(frontier research)

• Klasyczne rozróżnienie między badaniami podstawowymi i 
stosowanymi straciło w znacznym stopniu swoje znaczenie, 
ponieważ wiele nowopowstałych obszarów nauki i technologii 
bardzo często obejmuje istotne elementy obu typów badań.

• Badania graniczne mają bardzo często multi- i trans-dyscyplinowy 
charakter i skupiają badaczy z różnych dyscyplin o różnym 
doświadczeniu i warsztacie badawczym.



Wyzwania ERC

Uniknąć przestarzałego rozróżnienia

•Między badaniami podstawowymi i stosowanymi,

•Między nauką i technologią,

•Między „tradycyjnymi” dyscyplinami.



ERC Grants
• Starting Grants (StG)
(dla badaczy 2-7 lat po otrzymaniu doktoratu, budżet do 1,5 

mln Euros, czas trwania projektu 5 lat)

• Consolidation Grants (CoG)
(dla badaczy od 7 do 12 lat po otrzymaniu doktoratu, 

budżet do 2,0 mln Euros, czas trwania projektu 5 lat)

• Advanced Grants (AdG)
(dla doświadczonych badaczy, budżet do 2,5 mln 

Euros, czas trwania projektu 5 lat)

• Proof of Concept (PoC)
• Synergy Grants (SyG)



StG, CoG, AdG

obejmują wszystkie dyscypliny  naukowe 
podzielone na 3 grupy:

Physical Sciences and Engineering 
(10 Panels:  PE1-PE10)

Life Sciences 
(9 Panels: LS1-LS9)

Social Sciences and Humanities 
(6 Panels: SH1-SH6)



Struktura wniosku

• Tytuł projektu i jego akronim
• Streszczenie
• Dorobek naukowy kierownika (Principal 

Investigator – PI),
• Skrócony opis wniosku badawczego
• Rozszerzony opis wniosku badawczego
• Finanse
• Opis możliwości instytucji, w której grant będzie 

realizowany
Objętość wniosku – ok. 30 str.



• Wniosek składa się z dwóch częsci:
– Część A: Formularze administracyjne

• Format narzucony

– Część B: Opis naukowy grantu
• Dowolny format w postaci pliku pdf

Składanie wniosków grantowych



Wniosek : Cz ęść B

• Sekcja 1 = Kierownik grantu ( PI)
• Scientific Leadership profile (2 pages)
• CV (including “funding ID”)
• 10-years track record
• Extended synopsis

• Section 2 = Full Scientific proposal (15 pages)
• Section 3 = Research Environment description
• Statement of support from the Host Institution
• Ethical Review information



Two step evaluation
• Step 1:

– Section 1 of Part B evaluated against Criterion 1 (PI) 
and 2 (Research Project)

– Proposal needs to pass threshold for both criteria to 
pass to second step
• Panels have information extracted from Form A1T (Track 

Record) to assist them in their decisions

– Evaluated by Panel Members + possibly “alternate” 
panel members where necessary (shadow members)

• Step 2:
– All three sections evaluated against all three 

evaluation criteria
– Evaluated by Panel Members + Remote Evaluators



Evaluation process
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Marking scheme
• Criteria 1 and 2 will be marked according to the following scheme:

• 4: Outstanding
• 3 Excellent
• 2 Very good
• 1 Non-fundable / fail

• Criteria 3 is pass fail
• Quality threshold of:  >=2;      ½ marks allowed
• Proposals below the quality threshold for either of the two criteria are 

eliminated (in Step 1) / “not fundable” (in Step 2)
• Proposals passing from Step 1 to Step 2 have to pass all thresholds, 

but also will be limited according to a given multiple of the funding 
available for that panel (~x3) 



Skład Paneli ekspertów

• Każdy Panel składał się z przewodniczącego i 10 lub więcej 
członków,
• Skład osobowy każdego Panelu jest międzynarodowy
• Rola tzw. członków rezerwowych (shadow members)



Procedura oceniania
Faza wstępna

• Wnioski sprawdzane są w Brukseli przez 
koordynatorów i urzędników ERC pod 
względem formalnym



Procedura oceniania
Faza pierwsza

• Ocena wniosków drogą elektroniczną,
• Wnioski w ramach Panelu są przydzielane wg przyjętej 

tematyki,
• Każdy członek Panelu deklaruje wcześniej 3 swoje 

specjalności wg kodu 1.0; 08 i 06.
• Przewodniczący Panelu wraz koordynatorem (urzędnik 

ERC) przyporządkowuje wnioski pomiędzy członków 
Panelu,

• Każdy wniosek jest oceniany przez 3-4 ekspertów,
• Na każdego eksperta przypada zwykle 30-40  wniosków do 

oceny,
• Każdy ekspert ma elektroniczny wgląd do wszystkich 

wniosków grantowych,



Procedura oceniania
Faza pierwsza, cd 1(zasady oceny wniosków)

• W każdym wniosku oceniane są przez 
eksperta dwa aspekty:

(i) dotychczasowe osiągnięcia naukowe 
kierownika (PI), [skala ocen: 0.0 – 4.0 pkt.]

(ii) wartość merytoryczna wniosku [skala 
ocen: 0.0 – 4.0 pkt.],



Procedura oceniania
Faza pierwsza, cd 2 (zasady oceny wniosków)

(i) Ekspert ocenia:
- dotychczasowy dorobek publikacyjny PI 

z ostatnich 10 lat,
- reputację jako lidera w swojej dziedzinie,
- projekty badawcze, które wykonał w 

ostatnim okresie



Procedura oceniania
Faza pierwsza, cd 3 (zasady oceny wniosków)

(ii) Ekspert ocenia:
- znaczenie, oryginalność projektu,
- czy realizacja projektu otwiera nowe 

horyzonty naukowe  i/lub technologiczne,
- czy przyczyni się do rozwoju potencjału 

badawczego w Europie



Kryterium 1: projekt  badawczy

W jakim stopniu projekt:
• podejmuje nowe wyzwania,
• proponuje nowe koncepcje, metody i jest 

interdyscyplinarny,
• jest ryzykowny (wysokie ryzyko/duże korzyści),

• jest realny do wykonania.



PROPOSAL REVIEW (1)



PROPOSAL REVIEW (2)



Kryterium 2: PI 
(Principal Investigator)

Kryterium to dotyczy zasadniczo trzech 
aspektów: 

• intelektualnych zdolności i kompetencji PI,
• kreatywności PI,
• zaangażowania w pracy naukowej PI.



Kryteria oceny PI

• Posiadanie  umiejętności  prowadzenia oryginalnych badań o przełomowym 
znaczeniu w danej dyscyplinie naukowej i umiejętności precyzyjnego 
przedstawiania zamierzeń badawczych. Osiągnięcia  przewyższające 
znacznie typowe osiągnięcia w danej dyscyplinie naukowej (poparte danymi 
bibliometrycznymi odnoszącymi się do danej dyscypliny naukowej).

• Cechowanie się  dużą kreatywnością i niezależnością intelektualną w 
formułowaniu zadań badawczych, zwłaszcza o charakterze 
interdyscyplinarnym.

• Ocena na ile zgłoszony projekt badawczy pozwoli kierownikowi na dalsze 
umocnienie jego pozycji naukowej oraz niezależności badawczej.



PROPOSAL REVIEW (3)



Procedura oceniania
Faza pierwsza, cd 4 (zasady oceny wniosków)

- Tworzona jest wstępna lista rankingowa
- Na liście rankingowej największy wpływ mają 

dotychczasowe osiągnięcia PI
- Każdy wniosek jest referowany na posiedzeniu Panelu 

w Brukseli przez wyznaczonego eksperta (lead 
reviewer).

- Posiedzenie są 2-3. dniowe
- Wnioski są dyskutowane na posiedzeniu Panelu.
- Efektem posiedzenia Panelu jest nowa lista ocen 

wszystkich wniosków (niewiele różniąca się od 
wstępnej listy rankingowej).



Procedura oceniania
Faza pierwsza, cd 5 (zasady oceny wniosków)

• Nowa lista rankingowa zawiera trzy kategorie wniosków:
A. wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. 

Każdy wniosek zakwalifikowany musi mieć co najmniej 2 
pkt. w każdej kategorii, tzn. (i) i (ii).

B. Odrzucone wnioski ze środka listy. Autor uzyskuje 
szanse ponownego startu w następnym konkursie.

C. Najsłabsze wnioski. Autorzy mogą startować w 
późniejszych edycjach konkursu.

Przy ocenie w fazie pierwszej nie bierze się pod uwagę 
strony finansowej wniosków.



Procedura oceniania
Faza druga

• Wnioski typu A oceniane są bardziej szczegółowo przez 
wybranych członków Panelu oraz wskazanych ekspertów 
z Europy i innych krajów pozaeuropejskich.

• Suma średnich ocen była podstawą kolejnej listy 
rankingowej.

• Lista grantów jest dyskutowana na 2-3. dniowym 
posiedzeniu w Brukseli 

• Oprócz oceny kierownika projektu i merytorycznego 
znaczenia naukowego projektu, bierze się pod uwagę 
stronę finansową oraz możliwość wykonania projektu we 
własnej instytucji.



Procedura oceniania
Faza druga

• Strona finansowa nie ma decydującego 
znaczenia w ocenie projektu.  Aby zwiększyć 
liczbę projektów przeznaczonych do 
finansowania Panel może proponować jednak 
pewne zmiany strony finansowej grantu.

• Końcowym efektem jest ostateczna lista 
rankingowa grantów przeznaczonych do 
finansowania



Parametry bibliometryczne zwyciezców

• Dominujące znaczenie na końcową ocenę 
grantu ma zwykle dorobek naukowy 
kierownika (PI).

• Ważne są takie parametry dorobku, jak 
liczba znaczących publikacji oraz liczba 
cytowań, indeks h, wychowanie młodej 
kadry.



Refleksje eksperta

• Przyjęte procedury oceny gwarantują 
zachowanie maksimum obiektywności,

• W ocenie każdego grantu ekspert 
podpisuje oświadczenie o braku konfliktu 
interesu. Jeśli istnieje konflikt, recenzent 
nie może oceniać danego projektu.



Wnioski – podsumowanie 1

• System oceny wniosków grantowych w 
dużej mierze został przeniesiony do 
Polski.

• Narodowe Centrum Nauki (NCN) korzysta 
z doświadczeń ERC (system oceny i 
struktura paneli).

• Gwarantuje on zachowanie maksimum 
obiektywności.



Wnioski – podsumowanie 2
• Szanse mają projekty przygotowane przez 

uczonych o ponad przeciętnym dorobku 
naukowym.

• Wielu pracowników naukowych w kraju posiada 
taki dorobek, że powinna starać się o projekty 
ERC. 

• Praca eksperta – członka panelu oceniającego 
projekty jest bardzo absorbująca (30-40 
projektów do oceny w I etapie, 10-12 w II etapie)
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Granty ERC w Polsce

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 
granic ą

0

1

2

3

4

5

6

7

UW MIBMiK CAMK PAN, IBB PAN, IChF PAN, IF UG

PoC

AdG

StG



Dziękuje za uwag ę

Tadeusz Burczyński
IPPT PAN
tburczynski@ippt.pan.pl


