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▪ ERC Mentoring Initiative

cele i sposób realizacji

▪ Proces

od formularza zgłoszeniowego 

do zakończenia mentoringu

▪ Materiały

PLAN PREZENTACJI
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Inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych

(European Research Council, ERC).

▪ wsparcie osób planujących przygotowanie wniosków o projekty

Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych z polskimi jednostkami

goszczącymi

▪ zwiększenie uczestnictwa w grantach ERC instytucji z tych państw, które

osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów

ramowych, w tym z Polski

ERC MENTORING INITIATIVE – CO TO JEST? JAKIE MA CELE?

CELE
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ERC MENTORING INITIATIVE – NA CZYM POLEGA?

ERC utworzyła bazę mentorów, w której znaleźli się laureaci grantów ERC

oraz naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających wnioski

o granty ERC i udostępniła tę bazę Krajowym Punktom Kontaktowym

ds. Horyzontu Europa.

LAUREACI ERC PANELIŚCI ERC

MENTORZY



W Polsce do inicjatywy przystąpiły cztery agencje finansujące badania:

Agencje umożliwiły swoim laureatom skorzystanie z ERC Mentoring Initiative

i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków pochodzących z już

realizowanych projektów finansowanych przez ww. agencje.
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ERC MENTORING INITIATIVE – KTO REALIZUJE?
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ERC MENTORING INITIATIVE – KTO REALIZUJE?

Koordynatorem Inicjatywy jest DKPK w NCBR, pełniący funkcję Krajowego

Punktu Kontaktowego ds. PR UE Horyzont Europa.

Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu

Kontaktowego. DKPK po zweryfikowaniu zgłoszenia wskaże aplikującemu

mentora i zainicjuje kontakt pomiędzy nimi.



Do udziału w Inicjatywie uprawnione są osoby, które jednocześnie:

▪ spełniają kryteria aplikowania o grant ERC

▪ są laureatami/laureatkami jednego z projektów finansowanych przez 

agencje

▪ planują aplikować o grant ERC w konkursie, dla którego składanie 

wniosków rozpoczyna się w 2022 r. (oznaczenie 2023)
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Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant

ERC MENTORING INITIATIVE – KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

ERC-2023-StG ERC-2023-CoG ERC-2023-AdG



PROCES - MAPA
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Aplikujący
• wypełnia formularz online na stronie internetowej

inicjatywy

DKPK i Agencje
• sprawdzają kwalifikowalność Aplikującego:

• wymogi ERC aplikowania o grant

• posiadanie grantu krajowego – w trakcie

realizacji
• wcześniejszy mentoring i jego efekt

PROCES – ZGŁOSZENIE I JEGO WERYFIKACJA

ok. 10 dni 

roboczych
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PROCES – FORMULARZ: GRANT KRAJOWY

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring/zgloszenie-udzialu-w-inicjatywie-erc-mentoring-initiative
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PROCES – FORMULARZ: GRANT ERC

Na podstawie wskazanego panelu ERC, DKPK przesyła do Aplikującego

tabelę zawierającą zestawy słów kluczowych z prośbą o wskazanie jednego

zestawu, który najlepiej opisuje projekt.
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PROCES – MATCHING MENTORA I MENTOROWANEGO

ok. 15 dni 

roboczych

▪ kierujemy się wskazanym przez Aplikującego 

zestawem słów kluczowych

▪ potwierdzamy z Mentorem możliwość 

przeprowadzenia mentoringu

▪ inicjujemy kontakt pomiędzy Mentorem 

a Mentorowanym

W celu wybrania najodpowiedniejszego Mentora dla Aplikującego:
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▪ Współpraca obejmuje przynajmniej jedno spotkanie online.

▪ Spotkanie powinno zostać poprzedzone przesłaniem do Mentora pomysłu na projekt. 

▪ Cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze.

▪ Terminy i czas spotkań ustala Mentorowany z Mentorem.

Mentorowany

• stanowi łącznik pomiędzy Mentorem a jednostką 

macierzystą – przekazuje dane Mentora do swojej 

Jednostki macierzystej

• ustala z Mentorem zakres i przebieg wsparcia

PROCES – MENTORING

ZASADY REALIZACJI
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▪ Umowa pomiędzy jednostką realizującą grant a Mentorem może być przygotowana 

według wzoru zaproponowanego przez DKPK lub na wzorze własnym.

* W przypadku stypendiów NAWA instytucją podpisującą umowę z Mentorem 

będzie NAWA.

▪ Wynagrodzenie dla Mentora wynosi 100 € brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin), 

czyli maks. 300 € brutto za 24 godziny.

Jednostka macierzysta/NAWA*

• podpisuje umowę z Mentorem, wraz z załącznikami:

• formularz oceny wniosku projektowego

• raport z mentoringu

PROCES – MENTORING
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PROCES – MENTORING

Mentor

• dokonuje mentoringu w formule online

• przygotowuje informację zwrotną dla Mentorowanego, 

wypełniając  formularz oceny wniosku projektowego

• przekazuje do Jednostki macierzystej raport z mentoringu 

oraz rachunek (w ciagu 60 dni od rozpoczęcia mentoringu)

formularz oceny 

wniosku projektowego

raport z mentoringu 

wzory dokumentów do pobrania 

ze strony internetowej 

ERC Mentoring Initiative
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Jednostka macierzysta/NAWA
▪ opłaca rachunek

▪ przekazuje raport z mentoringu do DKPK i Agencji

DKPK 
▪ prowadzi ewidencję zgłoszeń wraz z listą wniosków 

złożonych do ERC 

▪ corocznie wysyła listę Mentorowanych do ERC

PROCES – ZAKOŃCZENIE

Mentorowany 
▪ wypełnia Kwestionariusz oceniający i wysyła do DKPK 

w ciągu 90 dni od zakończeniu mentoringu
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Strona internetowa ERC Mentoring Initiative: 

▪ opis założeń inicjatywy

▪ regulamin 

▪ wzory dokumentów:

▪ umowy 

▪ formularza oceny wniosku 

projektowego

▪ raportu z mentoringu

▪ kwestionariusza oceniającego

▪ formularz zgłoszeniowy

▪ mapa procesu

▪ dane kontaktowe

MATERIAŁY



Dziękuję!

Karolina Organiściak-Rakowska | karolina.organisciak@ncbr.gov.pl

mailto:karolina.organisciak@ncbr.gov.pl

