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Europejska Rada ds. Badań Naukowych 

• atrakcyjne i długofalowe wsparcie indywidualnych badaczy i ich zespołów

• realizacja projektów poszerzających granice wiedzy                                          
(frontier research)

• finansowanie projektów ryzykownych, ale mających

potencjał do osiągnięcia przełomowych wyników

• Budżet w HE: ponad 16 mld €



Granty utworzone przez naukowców dla naukowców

There are so many more bright minds with outstanding ideas to fund.

It is our responsibility as Europeans to make sure they have the

backing needed to bring their dreams into reality.

Jean-Pierre Bourguignon, President of the ERC
27. 10.2020



Granty utworzone przez naukowców dla naukowców

• pochodzi z dowolnego kraju

• wybiera jednostkę goszczącą w Europie

• określa temat badawczy

• wybiera skład zespołu

• ma swobodę realizacji projektu

• może przenieść grant do innej jednostki

Principal Investigator



Rodzaje grantów

Starting
Grant

Consolidator
Grant

Advanced 
Grant

Synergy
Grant

Proof of 
Concept



Starting Grant Starting
Grant

2-7 lat po doktoracie
1 ważna publikacja
budżet: 1,5 mln €
czas: 5 lat
etat: minimum 50%

doktorat
01.01.2014 – 31.12.2018

konkurs
otwarcie: 25.02.2021
zamknięcie: 8.04.2021
budżet: 619 mln € (413)
https://erc.europa.eu/ 
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Consolidator Grant

Consolidator
Grant

7-12 lat po doktoracie
kilka ważnych publikacji
budżet: 2 mln €
czas: 5 lat
etat: minimum 40% 

doktorat
01.01.2009 – 31.12.2013

konkurs
otwarcie: 11.03.2021
zamknięcie: 20.04.2021
Budżet: 633 mln € (317) 
https://erc.europa.eu/ 
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Advanced Grant

znaczne osiągnięcia
10 ostatnich lat
budżet: 2,5 mln €
czas: 5 lat
etat: minimum 30% 

konkurs
otwarcie: 20.05.2021
zamknięcie: 31.08.2021
Budżet: 626 mln € (250)

https://erc.europa.eu/



Rodzaje grantów

Synergy
Grant

Proof of 
Concept

2 – 4 głównych badaczy
budżet: 10 mln €
czas: 6 lat
planowany konkurs w II połowie 2021

Laureat ERC
budżet: 150 000 €
czas: 18 miesięcy
planowany konkurs w II połowie 2021



• Jest dwuetapowa

• Odbywa się w ramach jednego z 26 paneli tematycznych

• 1 wniosek = co najmniej 3 ekspertów/panelistów

• Skład paneli jest ogłaszany po zamknięciu konkursów.

• Evaluation Summary Report przesyłany po zakończeniu oceny/konkursu

Ocena wniosków

Step 1
B1

Step 2
B1 i B2

Interview



KRYTERIA OCENY

EXCELLENCE



• Odpowiedź na aktualne wyzwania przede wszystkim naukowe

• Przesuwanie granic aktualnego stanu wiedzy w nauce 

• Znaczne ryzyko naukowe – zarazem potencjał  rozwoju nauki

• Wykonalność projektu, metodologia i warunki pracy 

• Nowatorskie metody badawcze

• Kariera naukowa: osiągnięcia, umiejętności, współpraca naukowa, 
doświadczenia międzynarodowe

• Umiejętności przywódcze (Advanced)

KRYTERIA OCENY

EXCELLENCE



Jak osiągnąć cel?

• planowanie kariery naukowej
• możliwości na portalu EURAXESS
• oferta Programu Horyzont 

Europa
• wsparcie zewnętrzne (KPK i sieć 

RPK)

• strategia rozwoju jednostki
• wsparcie rozwoju kariery naukowej
• strategia HRS4R i EURAXESS
• wsparcie administracyjne i 

merytoryczne w przygotowaniu 
wniosków



KONTAKT Na 
koniec

Bogna.Hryniszyn@ncbr.gov.pl
Magdalena.Chomicka@ncbr.gov.pl



NARODOWE
CENTRUM BADAŃ 

I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a,

00-695 Warszawa
ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:


