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UWERTURA – sta że zagraniczne
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Konkurs skierowany do osób planuj ących wyst ąpienie o 
finansowanie projektów badawczych przez Europejsk ą Radę ds. 
Badań Naukowych (ERC)

Kierownik:

�posiada stopie ń doktora i zatrudniony jest w polskiej  
jednostce naukowej na podstawie umowy o prac ę (uczelnia wyższa, 
jednostka naukowa PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy)

�jest beneficjentem konkursów NCN

�wnioskuje o 3-6 miesi ęczny sta ż w wybranym zagranicznym 
zespole naukowym realizuj ącym grant ERC

�planuje wyst ąpić o grant ERC w ci ągu 18 miesi ęcy od dnia 
zakończenia sta żu



� Środki na pobyt w zagranicznym o środku naukowym: 
15 000 zł miesi ęcznie skorygowane o wska źnik dla 
danego kraju

� Środki na koszty podró ży w zryczałtowanej kwocie od 
1000 do 10 000 zł
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Finansowanie

W przypadku niewyst ąpienia z wnioskiem do ERC 
podmiot, który otrzymał finansowanie zobowi ązany 
będzie do zwrotu wszystkich kosztów



Elementy projektu

� opis projektu badawczego, z którym osoba planuj ąca sta ż
wyst ąpi w roli kierownika projektu w konkursie ERC

� informacja o sta żu trwaj ącym od 3 do 6 miesi ęcy w wybranym
zagranicznym zespole naukowym realizuj ącym grant ERC

� dane laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma by ć

staż oraz dokument potwierdzaj ący zgod ę tego laureata oraz
ośrodka naukowego na przyjazd osoby wskazanej we wniosku

� zobowi ązanie osoby planuj ącej sta ż do wyst ąpienia z
wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej
jednostce naukowej w terminie do 18 miesi ęcy od dnia
zakończenia sta żu
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UWERTURA – kryteria oceny

I ETAP
� Dorobek naukowy kandydata na sta ż 60%,
� Ocena projektu planowanego do zło żenia w konkursie ERC 35% -

w tym ocena poziomu naukowego bada ń lub zada ń 
przewidzianych do realizacji

� Trafno ść wyboru laureata konkursu ERC 5%
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Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do 
przedmiotu i zakresu bada ń są uzasadnione? 

II ETAP
� Recenzje zewn ętrzne (wg kryteriów jak w I etapie) 
� Ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt
� Ocena rozmowy kwalifikacyjnej z osob ą przewidzian ą na sta ż
1-10 pkt



Finansowanie sta żu w ramach konkursu UWERTURA mo że być 
przyznane danej osobie tylko raz

Rada NCN ustaliła wysoko ść nakładów finansowych na konkurs 
UWERTURA 1 w wysoko ści 5 mln zł

Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2017 r.
Rozstrzygni ęcie konkrsu: 15 wrze śnia 2017 r.
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Informacje dodatkowe


