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Informacje ogólne 

• atrakcyjne i długofalowe wsparcie indywidualnych naukowców i ich zespołów 

• realizacja projektów poszerzających granice wiedzy                                          
(frontier research) 

• możliwość realizacji projektów ryzykownych, ale mających                            
potencjał do osiągnięcia przełomowych wyników 

• dokonywanie przełomowych odkryć 
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Grant ERC to rozpoznawalny w skali światowej znak 
najwyższej jakości uczonego. 

prof. Andrzej Jajszczyk 
Jak zdobyć grant ERC? Forum Akademickie 1/2018 

 

 



ERC – czy może być lepszy grant? 

•  Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów; 

•  Swoboda i niezależność naukowa; 

•  Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider zespołu 

(Principal Investigator – PI); 

•  Swoboda w wyborze instytucji goszczącej: może to być instytut macierzysty lub inna 

instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym;  

• 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; 

• Granty są przenośne. 

Instytucja pisemnie zobowiązuje się do zapewnienia 
tych swobód już na etapie aplikowania. 
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do 150,000 € dla lidera grantu ERC 



Consolidator 
Grant 

Synergy 
Grant 

Starting 
Grant 

Advanced 
Grant  

Proof-of-Concept  
wczesne stadia komercjalizacji wyników badań  

do 150,000 € dla lidera grantu ERC 



ERC Advanced Grant – AdG  

• naukowcy z uznanym dorobkiem ostatnich 10 lat 

• projekt do 2,5 mln € (+ 1 mln € w uzasadnionych przypadkach) 

• projekt do 5 lat 

• ≥ 30% czasu pracy na projekt ERC 
 

• 10 publikacji jako główny autor w renomowanych czasopismach, monografie 

• wystąpienia na konferencjach (zaproszenie), wykłady 

• patenty 
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Advanced 
Grant 

Advanced Grants are designed to support excellent 
Principal Investigators at the career stage at which 
they are already established research leaders with a 
recognised track record of research achievements. 

Konkurs: 14 maja 2020 –  26 sierpnia 2020 



• ocena jest dwuetapowa 

• wnioski oceniane są przez powołane przez Radę Naukową ERC zespoły 
ekspertów (25 paneli tematycznych: LS: 9, PE: 10, SH: 6) 

• skład paneli jest publikowany po zakończeniu każdego konkursu 

• każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej 3 ekspertów 

• ostateczna ocena ustalana jest w czasie posiedzenia panelu w Brukseli 

• autor wniosku otrzymuje Evaluation Summary Report z uwagami ekspertów 

• więcej informacji: Guide for Peer Reviewers 

Ocena wniosków 



1. Ground-breaking nature and potential impact of the research project  

2. Scientific Approach  

3. Intellectual capacity and creativity of Principal Investigator 

Kryteria oceny 

Excellence  

important challenges 

ambitious 

beyond state-of-the-art 

high risk/high gain 

feasible scientific approach 

significant synergies 

appropriate  novel 

methodology working arrangements 

resources 

ground-breaking 

leadership 

creative thinking 



Wniosek 

Streszczenie projektu (5 stron) 

CV (2strony) 

Opis dorobku naukowego (2 strony) 

Szczegółowy opis projektu (15 stron) 

• opis stanu wiedzy 
• metodologia 

Formularze administracyjne 
• dane o projekcie 
• dane kontaktowe 
• budżet + opis zasobów 
• etyka 

A 

B1 

B2 

• list intencyjny jednostki 
• skan dyplomu 

doktorskiego (StG, CoG) 

• Ethics self-assesment 
• inne 

załączniki 



• koszty osobowe (PI + członkowie zespołu) 

• aparatura (koszt amortyzacji) 

• podróże (prowadzenia badań, konferencje) 

• materiały 

• dostęp do baz/zasobów/bibliotek  

• szkolenia (jeśli konieczne) 

• koszty publikacji w Open Access  

• podwykonawstwo (uzasadnienie merytoryczne) 

 

+ 25% kosztów pośrednich 

Jak zaplanować budżet? 



Planowane otwarcie konkursu:  14 maja 2020 r. 

Zamknięcie konkursu:  26 sierpnia 2020 r. (17:00 GMT+1) 

Budżet:  492mln €  

 

Dokumenty: 

ERC Work Programme 

Information for Applicants  

Podsumowanie 



Granty ERC w Polsce – Horyzont 2020 
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rodzaje grantów ERC 

Starting Grant

Consilidator Grant

Advanced Grant

Proof of Concept
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4 
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granty w panelach 

PE

LS

SH
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1 

1 
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ERC w polskich jednostkach 

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński

Instytyt Matematyczny PAN Uniwersytet Gdański

Politechnika Poznańska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN Instytut Filozofii i Socjologii PAN



Granty ERC w polskich instytucjach 
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PE 

LS 

SH 

CepBin 
A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids 
prof. Grzegorz Pietrzyński, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN 

COSI 
Functional connectomics of the amygdala in social interactions of 
different valence 
dr hab. Ewelina Knapska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

OurMythicalChildhood 
The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ 
Culture in Response to Regional and Global Challenges 
dr hab. Katarzyna Marciniak, Uniwersytet Warszawski 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
 

 

 

Magdalena Chomicka 

kom. +48 728 516 884 

magdalena.chomicka@kpk.gov.pl 

Bogna Hryniszyn 

kom. +48 500 207 843 

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl 

www.kpk.gov.pl  
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