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Granty ERC: kto może
aplikować?



GRANTY ERC W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA
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WPROWADZENIE
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Zarządzanie: Rada Naukowa

Wsparcie: Agencja Wykonawcza ERC

Finansowanie: programy ramowe (FP7, H2020, HE)

Misja: poszerzanie granic wiedzy



4

Czy grant ERC jest dla mnie?
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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 

• 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



Czy może być lepszy grant?
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• 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 
Prinicipal

Investigator



Kryteria oceny
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EXCELLENCE



Kryteria oceny
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EXCELLENCE

There are so many more bright minds with outstanding ideas to fund.
Jean-Pierre Bourgignon



Kryteria oceny
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EXCELLENCE

NAUKOWIEC/CZYNIPROJEKT

There are so many more bright minds with outstanding ideas to fund.
Jean-Pierre Bourgignon



10

Rodzaje grantów ERC



Rodzaje grantów ERC
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Starting Grant
Consolidator

Grant
Advanced 

Grant

Synergy Grant
Proof of 

Concept



Rodzaje grantów ERC
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Starting Grant

• 2-7 lat po doktoracie

• doktorat: 01.01.2016 – 31.12.2020

• możliwość przedłużenia okresu 

kwalifikowalności

• budżet: 1,5 mln €

• zwiększenie budżetu o 1 mln € 

w uzasadnionych przypadkach

• czas: maksymalnie 5 lat

• etat: minimum 50%

Konkurs:

otwarcie: 12.07.2022

zamknięcie: 25.10.2022

Ostateczne ramowy czasowe konkursów będą znane po ogłoszeniu Programu Pracy na rok 2023



Rodzaje grantów ERC
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Consolidator

Grant

• 7-12 lat po doktoracie

• doktorat: 01.01.2011 – 31.12.2015

• możliwość przedłużenia okresu 

kwalifikowalności

• budżet: 2 mln €

• zwiększenie budżetu o 1 mln € 

w uzasadnionych przypadkach

• czas: maksymalnie 5 lat

• etat: minimum 40%

Konkurs:

otwarcie: 28.09.2022

zamknięcie: 02.02.2023

Ostateczne ramowy czasowe konkursów będą znane po ogłoszeniu Programu Pracy na rok 2023



Rodzaje grantów ERC
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Advanced 

Grant
• Imponujący dorobek z 10 ostatnich lat

• budżet: 2,5 mln €

• zwiększenie budżetu o 1 mln € 

w uzasadnionych przypadkach

• czas: maksymalnie 5 lat

• etat: minimum 30%

Konkurs:

otwarcie: 08.12.2022

zamknięcie: 23.05.2023

Ostateczne ramowy czasowe konkursów będą znane po ogłoszeniu Programu Pracy na rok 2023
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Dlaczego

warto?
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Źródło: Annual Report on the ERC activities and achievements in 2021

Dlaczego

warto?



18

Without this curiosity-driven, basic research, no research directed 

toward solving “real problems” would exist.

Kurt Mehlhorn

Member of the ERC’s SC
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Dlaczego ja?

Dlaczego teraz?



Wsparcie DKPK dla aplikujących do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
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• szkolenia, warsztaty, dni informacyjne

• konsultacje mailowe, osobiste/online

• konsultacje wniosków przed wysłaniem na konkurs*

• organizacja próbnych rozmów z panelem ekspertów dla tych, 

którzy zakwalifikują się do 2 etapu oceny

• koordynacja ERC Mentoring Initiative

* Regulamin konsultacji wniosków

https://www.kpk.gov.pl/regulamin-konsultacji-wnioskow


Magdalena Chomicka | magdalena.chomicka@ncbr.gov.pl

Bogna Hryniszyn| bogna.hryniszyn@ncbr.gov.pl

Kontakt:

mailto:magdalena.chomicka@ncbr.gov.pl
mailto:bogna.hryniszyn@ncbr.gov.pl

