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https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
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http://www.youtube.com/user/kpkpbue
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://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
https://twitter.com/kpk_pl


Cele MSCA

• rozwój kapitału intelektualnego w Europie;

• tworzenie atrakcyjnych możliwości rozwoju kariery zawodowej
w każdym sektorze;

• podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych naukowców na
każdym etapie kariery.
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MSCA: charakterystyka projektów 

• wszystkie dyscypliny naukowe (bottom-up)

• tematy projektów proponowane przez 
wnioskodawców, 

• nauki podstawowe i stosowane

Dziedzina

• wszystkie typy organizacji obszaru badań i innowacji

• Z całego świata: kraje członkowskie UE (MS), 
stowarzyszone z H2020 (AC) i inne, czyli tzw. kraje 
trzecie (TC) 

Instytucje

• wszystkie etapy kariery, narodowości i kraje

• wymóg mobilności międzynarodowejNaukowcy

• odrębne zasady finansowe dla MSCA

• stosowanie kosztów ryczałtowych (unit costs)
Budżet



MSCA a mobilność
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PRZEPŁYW WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYK 

 pomiędzy krajami europejskimi

 pomiędzy Europą a resztą świata

 pomiędzy naukowcem a jednostką goszczącą

 pomiędzy sektorami

 FUNDAMENTALNĄ zasadą w MSCA jest mobilność międzynarodowa
 mobilność międzysektorowa to dodatkowy atut wniosku 

 MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA jest wymogiem
formalnym dla rekrutowanych naukowców 

 Działania MSC różnią się szczegółowymi wymaganiami 



MSCA: działania
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Działania Marii Skłodowskiej-Curie: konkursy w 2020 roku
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Research and Innovation Staff Exchange: 05.12.2019 – 28.04.2020

Individual Fellowships: 08.04.2020 – 28.09.2020

COFUND: 08.04.2020 – 29.09.2020



Research & Innovation Staff Exchange - RISE
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wymiana wiedzy i umiejętności, wzmocnienie potencjału, transfer wiedzy 
z/do rynku, komercjalizacja wyników, podnoszenie kwalifikacji pracowników

zacieśnianie współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej 
pomiędzy instytucjami krajów MS, AC i TC

4-letni projekt badawczy polegający na  wymianie naukowców (również 
doktorantów) oraz kadry technicznej, administracyjnej i zarządzającej

działania: oddelegowywanie pracowników, badania, szkolenia, 
konferencje, popularyzacja nauki, 

pracownik musi być związany z instytucją wysyłającą min. 1 miesiąc (full-
time) bezpośrednio przed datą rozpoczęcia pierwszego oddelegowania

KE finansuje wymianę międzysektorową między MS i AC  oraz wymianę 
pracowników pomiędzy MS/ AC i TC



Co-funding of programmes - COFUND
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zwiększenie potencjału naukowców i umożliwienie im rozwoju w sektorze 
akademickimi nieakademickim

Rozwój jednostek poprzez rozwijanie programów stypendialnych

2 rodzaje: Doctoral Programmes (DP) i Fellowships Programmes (FP)

5-letni projekt składany przez jedną instytucję, zwykle z kilkoma partnerami 
z różnych krajów i sektorów

programy badawczo-szkoleniowe umożliwiające realizację indywidualnych 
projektów przez naukowców

naukowcy rekrutowani w otwartych konkursach zgodnie z zasadami MSCA
działania: badania, szkolenia, konferencje, oddelegowania, popularyzacja nauki

dofinasowanie z KE do 50%  na koszty  wynagrodzenia dla przyjmowanych 
naukowców oraz koszty zarządzania (do 10 mln €): 



Individual Fellowships – IF 
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rozwój kariery doświadczonych naukowców (>4 lat doświadczenia, lub stopień 
doktora) poprzez wzmocnienie jej międzynarodowego wymiaru

2 rodzaje: European Fellowships w MS/AC (12-36 miesięcy) i Global 
Fellowships (12-24 miesięcy w TC) + 12 miesięczna faza powrotna w MS/AC

indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w sektorze 
akademickim lub pozaakademickim

projekt przygotowywany wspólnie przez naukowca i instytucję przyjmującą

działania: badania, szkolenia, konferencje, oddelegowania (do każdego 
sektora), popularyzacja nauki 

ocena doświadczenia i potencjału naukowca adekwatna do jego etapu kariery  



Widening Fellowships

Kraje członkowskie UE:

Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia

Kraje Stowarzyszone z H2020:

Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, 
Norrth Macedonia, Georgia, Moldova, Montenegro, 
Serbia, Tunisia, Turkey, Ukraine
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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: 



Widening Fellowships

11

Realizacja: 

• panel  dla naukowców którzy aplikowali do 
European Fellowship;

• ich wnioski zostały dobrze ocenione, 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

• Budżet: 7 mln € w 2020
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KODEKS 

opisuje zasady, zgodnie z którymi należy  rekrutować 
naukowców, zapewniające równe traktowanie wszystkich 
badaczy w Europie. 
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Podstawowy dokument strategii HR dla naukowców

 H2020  Art.32 każdej Umowy Grantowej

 warunki zatrudnienia,

 przejrzystość procesów rekrutacji

 rozwój kariery naukowców

 86 polskich instytucji posiada wyróżnienie HR

 Informacje na stronie EURAXESS

Zalecenie Komisji Europejskiej z dn. 11 marca 2005 r.
KARTA 
określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich 
zatrudniających oraz organizacji finansujących badania 
naukowe.

https://www.euraxess.pl/pl/poland/naukowcy/karta-i-kodeksnaukowcy


Budżet projektu MSCA 

 budżet wniosku liczony automatycznie na 
podstawie planowanych osobomiesięcy 
rekrutowanych naukowców; 

 podstawą wyliczeń są tzw. unit costs (koszty 
jednostkowe), a nie koszty rzeczywiste.

 budżet jest niezmienny w trakcie trwania 
projektu;

 raportowanie wydatkowanych środków polega 
na podaniu  zrealizowanych osobomiesięcy. 

Dofinansowanie z MNiSW

 Premia na Horyzoncie 

 Granty na granty

 Dofinansowanie 
projektów COFUND i RISE

na podstawie osobnych 
wniosków do MNiSW



Dofinansowanie z H2020 – kwota/1 osobomiesiąc 
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MSCA

RESEARCHER UNIT COSTS INSTITUTIONAL UNIT COSTS

living
allowance (1)

mobility
allowance

family 
allowance (2)

research, training 
and networking 

costs

management and 
indirect costs

IF 4 880 € 600 € 500 € 800 € 650 €

RISE (3) 2 100 € 1 800 € 700 €

COFUND (4)
Początkujący naukowiec 1 935 €

325 €
Doświadczony naukowiec 2 740 €

1.  Wynagrodzenie: Kwoty brutto brutto podlegające współczynnikowi korekcyjnemu:
 dla Polski wynosi on 75,5%   ER:   3 684,40 €

2. Dodatek rodzinny przyznawany w przypadku posiadania rodziny bez względu na to, 
czy wyjeżdża ona z naukowcem, czy nie 

3. RISE: kontynuacja wypłacania wynagrodzenia pracownikowi przez instytucję oddelegowującą 
4. COFUND: stawki minimalne wynagrodzeń: ESR: 2 709 €, ER: 3 836 €



Net4Mobility+ ma za zadanie wspieranie Krajowych Punktów Kontaktowych na całym 

świecie w celu polepszania ich usług dla naukowców oraz organizacji składających 

i realizujących projekty MSCA. 

Znajdź nas! 

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

Przydatne informacje Przygotowanie wniosku MSCA

 Ulotki na temat MSCA 
 Historie sukcesów 
 Media społecznościowe

 Poszukiwanie partnerów
 Poradniki na temat MSCA
 Webinaria 
 Blog

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


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Anna Wiśniewska
kom. +48 664 032 124

anna.wisniewska@kpk.gov.pl

Adam Głuszuk
kom. +48 500 206 039

adam.gluszuk@kpk.gov.pl

Magdalena Chomicka
kom. +48 728 516 884

magdalena.chomicka@kpk.gov.pl

Bogna Hryniszyn
kom. +48 500 207 843

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl

• Zapraszamy na konsultacje mailowe, 
osobiste i telefoniczne.

• Sprawdzamy wnioski przed 
złożeniem.

• Nasze usługi są bezpłatne 
(finansowane przez MNISW).

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
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://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
https://twitter.com/kpk_pl
mailto:anna.wisniewska@kpk.gov.p
mailto:adam.gluszuk@kpk.gov.pl
mailto:katarzyna.walczyk@kpk.gov.p
mailto:bogna.hryniszyn@kpk.gov.p

