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 Od 1994 roku 

 110 000 naukowców do tej pory uczestniczyło w Działaniach MSCA 

 9 stypendystów MSCA  otrzymało nagrodę Nobla 

 1 otrzymał Oscara 

2 



3 

Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału 

intelektualnego Europy poprzez:   

 podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; 

 współpracę w międzynarodowych, interdyscyplinarnych, międzysektorowych i 

zespołach; 

 promowanie stabilnego rozwoju kariery naukowej poprzez atrakcyjne warunki 

pracy badawczej i zatrudnienia; 

 udostępnianie innowacyjnych programów szkoleniowo–badawczych i 

infrastruktury; 

 zwiększanie liczby naukowców pracujących w Europie.  
2014-2020  

6 162  mld € 

Cele 



www.kpk.gov.pl  

Ogólna charakterystyka   

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

• wszystkie dyscypliny naukowe ‘bottom-up’ 
proponowane przez wnioskodawców,  

Dziedzina 

• wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, szpital, 
muzeum, przedsiębiorstwo, NGO, stowarzyszenie……      

• kraje: członkowskie UE, stowarzyszone z H2020, kraje 
trzecie,  

Lokalizacja 

• naukowcy każdej narodowości i na każdym etapie 
kariery,  

• wszystkie typy instytucji sektora akademickiego i 
pozaakademickiego.  

Adresat 

http://www.kpk.gov.pl/


Naukowcy jako uczestnicy  

ESR 

EARLY-STAGE researcher  

< 4 lat doświadczenia  

ER 

EXPERIENCED researcher  

   4 lat lub stopień doktora  

Zasada mobilności  

Nie można wyjechać/przyjechać do kraju, w którym się przebywało 

(studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. 
Wyjątki: akcje IF (granty reintegracyjne i granty po przerwie w badaniach) oraz  

             RISE (oddelegowanie możliwe już po 6 miesiącach ’pracy’ w instytucji wysyłającej) 

 



MSCA: działania 

6 

Międzynarodowe 
interdyscyplinarne sieci 
szkoleniowe dla 
początkujących naukowców 
 

KTO aplikuje? 
Międzynarodowe konsorcja 
(sektor akademicki i 
nieakademicki) 
 

UCZESTNICY 
Początkujący naukowcy 
(doświadczenie krótsze niż 
4 lata oraz brak doktoratu) 

Indywidualne projekty 
badawczo-szkoleniowe 
 

 
 
KTO aplikuje? 
Doświadczeni naukowcy we 
współpracy z jednostką 
goszczącą 
 

UCZESTNICY 
Doświadczeni naukowcy 
(doświadczenie dłuższe niż 
4 lata lub doktorat) 

Międzynarodowa i 
międzysektorowa wymiana 
pracowników B+R 
 
 

KTO aplikuje? 
Międzynarodowe konsorcja 
(sektor akademicki i 
nieakademicki) 
 

UCZESTNICY 
Naukowcy, pracownicy 
techniczni, administracyjni i 
zarządzający 

Regionalne, krajowe i 
międzynarodowe programy 
stypendialne 
 
 

KTO aplikuje? 
Organizacje finansujące 
programy stypendialne 
 
 

UCZESTNICY 
Początkujący i 
doświadczeni naukowcy 



www.kpk.gov.pl  

Widening Fellowships od konkursu w 2018r. 

Wyzwanie: Dysproporcje w liczbie grantów indywidualnych MSCA w poszczególnych 

państwach członkowskich jako miejsca realizacji grantu.  

Cel: wsparcie naukowców dowolnej narodowości na prowadzenie badań w 

następujących krajach:  

 UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, 

Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja, POLSKA, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia   

 Kraje stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i 

Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, 

Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina  

Realizacja:  
 panel  dla naukowców którzy aplikowali do European Fellowship;  

 ich wnioski zostały dobrze ocenione (pow. progu), ale nie otrzymały 

finansowania w ramach budżetu konkursu MSCA; 

 projekty będą finansowanie zgodnie z listą rankingową i za zgodą naukowca, 

aż do wyczerpania budżetu z obszaru H2020 - Spreading Excellence and 

Widening Participation (2018: 5 mln €;  2019: 6 mln €; 2020: 7 mln €)     

   

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

Budżet projektu MSCA  

 budżet wniosku liczony automatycznie na 

podstawie planowanych osobomiesięcy;  

 podstawą wyliczeń są tzw. unit costs 

(koszty jednostkowe), a nie koszty 

rzeczywiste. 

 budżet niezmienny w trakcie trwania 

projektu; 

 raportowanie wydatkowanych środków 

polega na podaniu  zrealizowanych 

osobomiesięcy.  

 

http://www.kpk.gov.pl/
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934,49 mln € 

MSCA: konkursy
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 ITN: 13.09.2018 – 15.01.2019 

        12.10.2019 – 09.01.2020 

 
 RISE: 04.12.2018 – 02.04.2019 

          05.12.20019 – 07.04.2020 

 IF: 11.04.2019 – 11.09.2019 

      08.04.2020 – 09.09.2020 

 

 COFUND: 04.04.2019 – 26.09.2019 

                08.04.2020 – 29.09.2020 

 NIGHT:  nie ma konkursu w 2019 

             08.0.2019 – 08.01.2020 

        
Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=17190 

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 

 

MSCA 2019: budżet 



Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
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Komisja Europejska 
• Zapewnia finansowanie poprzez program  ramowy UE 

• Gwarantuje autonomię ERC 

• Zapewnia przejrzystość finansową ERC 

• Zatwierdza programy pracy przygotowane przez Radę 
Naukową 

Agencja Wykonawcza ERC 
• Realizuje roczne programy pracy 

• Organizuje konkursy na granty  

 i udziela konsultacji wnioskodawcom 

• Organizuje ocenę wniosków przez ekspertów 

• Zarządza umowami o granty 

• Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną 

Rada Naukowa ERC 
• 22 wybitnych naukowców wybranych przez niezależny  

 komitet naukowy na 4 lata, z możliwością jednokrotnej reelekcji 

• RN opracowuje strategię naukową; roczne Programy Pracy,  

 kryteria i zasady oceny (peer review), dobiera ekspertów 

• Sprawuje kontrolę nad całością Programu 

• Zapewnia kontakt z środowiskiem naukowym 

• Z Polski – prof. Andrzej Jajszczyk 

Struktura ERC 



Granty ERC 

Starting Grants 
 

starters  
(2-7 lat po doktoracie) 

do 2.0 M€  
na 5 lat  

Konkurs 2019 

Otwarcie: 10.09.2018 

Zamknięcie: 17.10.2018  

Advanced Grants  
Dorobek i najważniejsze 

osiągnięcia  
ostatnich 10 lat 

do 3.5 M€ 

na 5 lat 

Konkurs 2019 

Otwarcie: 21.05.2019 

Zamknięcie: 29 .08.2019 

Synergy Grants 
2 – 4 liderów (Principal Investigators) 

do 10.0 M€ na 6 lat 
Konkurs 2019 

Otwarcie: 14 .09.2018 r. 
Zamknięcie: 8.11.2018. 

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 

Konkurs 2019 
Otwarcie: 24.10.2018  
Zamknięcie: 7.02.2019  

  



www.kpk.gov.pl  

ERC – czy może być lepszy grant? 

  Swoboda w doborze tematu 

  Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego 

  Swoboda w wyborze instytucji goszczącej 

  Lider może pochodzid z dowolnego kraju świata ale musi byd zatrudniony przez instytucję 

goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym 

  Członkowie zespołu mogą  pochodzid z dowolnego kraju świata i pracowad w swoim 

instytucie, albo przenieśd się do instytucji goszczącej lidera 

  Swoboda i niezależnośd naukowa – lider decyduje w sprawach merytorycznych, 

finansowych i obsady zespołu 

  Granty są przenośne 

http://www.kpk.gov.pl/
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Europejska Sieć Centrów w 40 krajach wspierająca 

mobilność i rozwój kariery naukowców 
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www.euraxess.pl 



to pomoc dla instytucji i naukowców  

 500 centrów w 40 krajach w Europie:   

w Polsce 10, punkty informacyjne na 

innych kontynentach; 

 informacje prawno-administracyjne dla 

przyjeżdzających i wyjeżdzających 

naukowców; 

 pomoc przy kwestiach podatkowych, 

wizowych, ubezpieczeniowych, ….    

 oferty pracy, grantów np. w MSCA i 

ERC, baza CV naukowców, partnerów do 

współpracy Portal europejski i krajowe 

 nowy moduł rozwoju kariery;  

 
ZAMIEŚĆ LINK na stronie instytucji 

http://www.euraxess.pl 



Net4Mobility+ aims at the strengthening the MSCA NCPs professionalism in order 

to support researchers and institutions in project preparation and implementation   

Follow us!  
www.net4mobilityplus.eu 

 
 
 

N4M+ project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under the grant agreement No 785632 

Information for you For your MSCA project submission 

 MSCA Leaflets 
 Success Stories 
 Social Media 

 Expression of Interest 
 MSCA Practical Guides  
 Webinars 
 FAQ Blog 

http://www.net4mobilityplus.eu/
https://twitter.com/Net4Mobility
https://www.youtube.com/channel/UC_jck_ddHqovdIoD6Nao3LQ/videos
http://mariecurieactions.blogspot.com/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4345491
https://www.facebook.com/net4mobility2?ref=hl


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Bogna Hryniszyn 

kom. +48 500 207 843 
bogna.hrynsizyn@kpk.gov.pl 

 

 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl

