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Opis formularza  - Nagroda Indywidualna 

 

Formularz jest przeznaczony do zgłaszania kandydatów do nagrody indywidualnej, zarówno przez osoby 

fizyczne, jak i prawne do dnia 25 kwietnia 2018 r.  

Formularz składa się z dwóch sekcji obowiązkowych zawierających informacje na temat danych 

zgłaszającego oraz kandydata a także ośmiu sekcji umożliwiających wykazanie doświadczenia i 

uczestnictwa kandydata w programach ramowych. 

Sekcje obowiązkowe – prosimy o uzupełnienie wszystkich pól: 

1. Dane zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa instytucji lub organizacji, e-mail oraz telefon) 

2. Dane kandydata (imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy oraz stanowisko, e-

mail oraz telefon) 

Sekcje wykazujące doświadczenie kandydata – uzupełniamy jeśli dotyczy*: 

3. Granty ERC – informacje na temat realizowanego przez kandydata grantu  

Wymagane informacje: akronim i tytuł projektu, przyznane dofinansowanie KE uczestnika oraz 

edycje programu ramowego 

4. Koordynacje – konsorcja – informacje o projektach realizowanych z rolą koordynatora 

konsorcjum projektowego  

Wymagane informacje: akronim i tytuł projektu, pozyskane dofinansowanie KE oraz obszar 

tematyczny wraz z edycją programu ramowego 

5. Koordynacje – indywidualne – informacje o grantach i projektach indywidualnych z rolą 

koordynatora (np. MSCA oraz SME Faza 1)  

Wymagane informacje: Typ grantu, akronim i tytuł projektu, pozyskane dofinansowanie KE oraz 

obszar tematyczny wraz z edycją programu ramowego 

6. Uczestnictwo jako partner – informacje o projektach realizowanych w roli partnera w 

konsorcjum projektowym 

Wymagane informacje: akronim i tytuł projektu, pozyskane dofinansowanie KE oraz obszar 

tematyczny wraz z edycją programu ramowego 

7. Ewaluacja wniosków projektowych – informacje o ilości ocenionych wniosków projektowych 

jako ekspert / ewaluator KE 

Wymagane informacje: liczba ocenionych wniosków w danej edycji programu ramowego 

8. Grupy doradcze, eksperckie etc. – informacje o uczestnictwie w krajowych i zagranicznych 

grupach doradczych, grupach eksperckich, komitetach programowych, platformach 

technologicznych, stowarzyszeniach, sieciach europejskich etc. 
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Wymagane informacje: nazwa organizacji, funkcja (np. członek zarządu, członek 

stowarzyszenia) 

9. Nagrody i wyróżnienia – informacje o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych kandydatowi  w 

okresie trwania programów ramowych (1999-2018) 

Wymagane informacje: nazwa nagrody i/ lub wyróżnienia 

10. Pozostałe osiągnięcia – informacje o osiągniętym Author Impact Factor, liczbie uzyskanych przez 

kandydata patentów i wdrożeń w okresie trwania programów ramowych (1999-2018) oraz 

dodatkowe uzasadnienia dotyczące kandydatury. 

 

*W przypadku kiedy dana sekcja nie dotyczy kandydata, przejść do następnej sekcji za pomocą przycisku 

„Dalej” 

Warunkiem przesłania formularza jest zaakceptowanie regulaminu konkursu i klauzuli o danych 

osobowych. 


