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Horyzontu Europa to ambitny unijny program ramowy w 

zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021 – 2027 z 

budżetem 95,5 miliarda Euro 



Granty MSCA
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• To granty badawczo-szkoleniowe, ze 100% finansowaniem KE;

• Dowolny obszar i tematyka badawcza; 

• Dla każdego sektora: np. firmy, fundacje, uczelnie, instytuty etc.

• Granty indywidualne i dla konsorcjów międzynarodowych; 

• Prosty budżet, proste zasady rozliczania; 

• Projekty składa się w odpowiedzi na konkursy KE; 

• Konkursy trwają;

• Wsparcie KPK na każdym etapie przygotowania wniosku!

Do czego może służyć MSCA?

• Zatrudnienie naukowców, doświadczonych i doktorantów, z 

dowolnego kraju na świecie, ze 100% finansowaniem na kilka lat; 

• Nawiązanie współpracy z organizacjami badawczymi i innymi firmami 

z całego świata; 

• Wzmocnienie i rozwinięcie kadry badawczej organizacji; 

• Międzynarodowa i międzysektorowa wymiana pracowników; 

• Promocja organizacji i rezultatów projektu; 

• Podniesienie prestiżu na arenie międzynarodowej; 

• Otwarcie drogi do kolejnych dużych grantów unijnych; 

• Po więcej informacji – zapraszamy do KPK: 

https://www.kpk.gov.pl/rozwoj-kadr-i-kariera-naukowa

badania naukowe

szkolenia

oddelegowania

konferencje

popularyzacja nauki

transfer wiedzy 

rozwój kariery

wynagrodzenia

https://www.kpk.gov.pl/rozwoj-kadr-i-kariera-naukowa


MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 

CEL: rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym

projektem badawczo-szkoleniowym oraz poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową.

GRUPA DOCELOWA: naukowcy ze stopniem doktora oraz doświadczeniem badawczym nie dłuższym niż 8 lat

WNIOSKODAWCY:

• Indywidualny naukowiec wraz z instytucją przyjmującą z dowolnego sektora, z kraju członkowskiego 

EU lub stowarzyszonego z HE 

KONKURSY:  14 kwiecień – 14 wrzesień 2022



CEL: wyposażenie doktorantów w wiedzę i umiejętności zwiększające możliwości ich zatrudnienia w różnych 

sektorach 

GRUPA DOCELOWA: naukowcy bez stopnia doktora w momencie rekrutacji spełniający warunek mobilności 

WYMÓG: każdy naukowiec zatrudniony w projekcie musi być uczestnikiem szkoły doktorskiej

MSCA DOCTORAL NETWORKS

WNIOSKODAWCY:

• Konsorcja uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw  (w tym MŚP) i innych instytucji 

sektora nieakademickiego

• Przynajmniej 3 niezależne instytucje z trzech różnych krajów członkowskich UE i lub stowarzyszonych 

z Programem; dopuszczalny udział instytucji z tzw. „krajów trzecich”

KONKURSY:     3 maj – 15 listopad 2022



MSCA STAFF EXCHANGES 

CEL: nawiązanie długofalowej współpracy, wymiana wiedzy i pomysłów, rozwój badań i innowacji poprzez

wymianę pracowników.

GRUPA DOCELOWA: naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna 

organizacji biorących udział w projekcie 

WNIOSKODAWCY:

• Międzynarodowe konsorcja uczelni, instytutów badawczych oraz sektora nieakademickiego

• Przynajmniej 3 niezależne instytucje z trzech różnych krajów członkowskich gdzie 2 są z UE i/ lub krajów 

stowarzyszonych. W przypadku instytucji z tego samego sektora, przynajmniej jedna musi być z „kraju trzeciego”

KONKURSY: 7 październik 2021 – 9 marzec 2022 6 październik 2022 – 8 marzec 2023

• Oddelegowanie: od 1 do 12 miesięcy do innego sektora w Europie; pobyty mogą być dzielone; 

oddelegowania do tego samego sektora w Europie muszą być  interdyscyplinarne



MSCA COFUND

CEL: zwiększanie dostępności grantów dla naukowców poprzez współfinansowanie nowych i istniejących

programów finansujących badania i rozwój kariery w każdym sektorze: Doctoral & Fellowships programmes

WNIOSKODAWCY:

• Instytucja znajdująca się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z HE

KONKURSY: 12 październik 2021 – 10 luty 2022 10 październik 2022 – 9 luty 2023

DOFINANSOWANIE:

• Maximum 10 million € na beneficjenta 

• Zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenie dla przyjmowanego naukowca do wysokości 

minimalnej kwoty określonej w Programie Pracy MSCA



MSCA and CITIZENS

CEL: przybliżenie nauki i pracy naukowców ogółowi społeczeństwa, w tym młodemu pokoleniu 

poprzez organizacją Nocy  Naukowców; możliwość określenia tematyki przez KE  

FINANSOWANIE:
• Od 50 tys. do 1,5 miliona € na jedno wydarzenie 

WNIOSKODAWCY:

• Jedna lub kilka instytucji znajdujących się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z HE

DŁUGOŚĆ:

• Projekty mogą być składane na organizację 2 wydarzeń w roku 2024 i 2025 

KONKURSY: 2023 rok



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



Dziękuję


