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http://www.youtube.com/user/kpkpbue
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https://twitter.com/kpk_pl


Działania Marii Skłodowskiej-Curie  

 od 1994 roku 
 110 000 naukowców do tej pory uczestniczyło w Działaniach MSCA 
 9 stypendystów MSCA  otrzymało nagrodę Nobla 
 1 otrzymał Oscara 
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tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania           
z kapitału intelektualnego Europy poprzez 

  

• podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na każdym etapie kariery; 

• współpracę w międzynarodowych, interdyscyplinarnych i międzysektorowych 
zespołach; 

• promowanie stabilnego rozwoju kariery naukowej poprzez atrakcyjne warunki pracy 
badawczej i zatrudnienia; 

• udostępnianie innowacyjnych programów szkoleniowo–badawczych i infrastruktury; 

• zwiększanie liczby naukowców pracujących w Europie.  

MSCA: cele 



www.kpk.gov.pl  

MSCA: charakterystyka projektów  

• wszystkie dyscypliny naukowe (bottom-up) 

• tematy proponowane przez wnioskodawców 

• od badań podstawowych do zastosowań rynkowych 
Dziedzina 

• różne typy organizacji funkcjonujących w obszarze badań i 
innowacji 

• kraje: członkowskie UE (MS), stowarzyszone z H2020 (AC) i 
kraje trzecie (TC)  

Instytucje 

• badacze: wszystkie etapy kariery, narodowości i kraje 

• pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie 

• wymóg mobilności międzynarodowej 
Naukowiec 

• odrębne zasady finansowe dla MSCA 

• stosowanie kosztów ryczałtowych (unit costs) 

• dofinansowanie przez MNiSW projektów MSCA (?) 
Budżet 

http://www.kpk.gov.pl/


MSCA Researchers 
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Naukowcy każdej narodowości  
zatrudnieni w jednostce goszczącej 

Early Stage Researchers  
(ESR): 

 doświadczenie w pracy 
badawczej krótsze niż 4 lata 

 bez stopnia doktora 

Experienced Researchers  
(ER): 

 doświadczenie w pracy 
badawczej dłuższe niż 4 lata 

 LUB stopień doktora 

Doświadczenie w pracy badawczej: liczone OD momentu uzyskania tytułu uprawniającego do 
podjęcia doktoratu, np. w Polsce  jest  to tytuł magistra  



MSCA: działania 
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Międzynarodowe 
interdyscyplinarne sieci 
szkoleniowe dla 
początkujących naukowców 
 

KTO aplikuje? 
Międzynarodowe konsorcja 
(sektor akademicki i 
nieakademicki) 
 

UCZESTNICY 
Początkujący naukowcy 
zatrudniani na 3-letnie 
indywidualne projekty 

Indywidualne projekty 
badawczo-szkoleniowe 
 

 
 
KTO aplikuje? 
Doświadczeni naukowcy we 
współpracy z jednostką 
goszczącą 
 

UCZESTNICY 
Doświadczeni naukowcy 
realizujący projekty w 
Europie lub poza nią  
(12-36 miesięcy)  

Międzynarodowa i 
międzysektorowa wymiana 
pracowników B+R 
 
 

KTO aplikuje? 
Międzynarodowe konsorcja 
(sektor akademicki i 
nieakademicki) 
 

UCZESTNICY 
Naukowcy, pracownicy 
techniczni, administracyjni i 
zarządzający 

Regionalne, krajowe i 
międzynarodowe programy 
stypendialne 
 
 

KTO aplikuje? 
Organizacje finansujące 
programy stypendialne 
(5-letnie projekty) 
 

UCZESTNICY 
Początkujący (doktoranci)    
i doświadczeni naukowcy 

 6.162 mld €  



Widening Fellowships 

EU Member States: 

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

H2020 Associated Countries: 

Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, 
Former Yugoslav Republic of 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 

8 

Realizacja:  
 
• panel  dla naukowców którzy aplikowali do 

European Fellowship;  

• ich wnioski zostały dobrze ocenione (pow. 
progu), 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:    5 mln € w 2018 
                        6 mln € w 2019 
                        7 mln € w 2020 
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Promocja IF 



MSCA: konkursy
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934,49 mln € 

 ITN: 13.09.2018 – 15.01.2019 

 

  RISE: 04.12.2018 – 02.04.2019 

 IF:   12.04.2018 – 12.09.2018 
         11.04.2019 – 11.09.2019 

 COFUND: 12.04.2018 – 27.09.2018 

                    04.04.2019 – 26.09.2019 

 NIGHT:  07.11.2017 – 14.02.2018 

               
Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=17190 

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 

 

470 

294,49 

80 
90 

Budżet konkursów z 2019 r. 
(mln €) 

ITN

IF

RISE

COFUND
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Zalecenie Komisji Europejskiej z dn. 11 marca 2005 r. 

Wzorem był Konkordat w UK z 1996 r. 

 

KARTA  

określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich 
zatrudniających oraz organizacji finansujących badania 
naukowe. 
 

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 



jako pomoc dla naukowców i instytucji 

• 500 centrów w 40 krajach w Europie:   w 
Polsce 10, punkty informacyjne na innych 
kontynentach; 

• informacje prawno-administracyjne dla 
przyjeżdzających i wyjeżdzających 
naukowców; 

• pomoc przy kwestiach podatkowych, 
wizowych, ubezpieczeniowych, ….    

• oferty pracy, grantów np. w MSCA i ERC, baza 
CV naukowców, partnerów do współpracy 
Portal europejski i krajowe 

• nowy moduł dot. rozwoju kariery;  

 
ZAMIEŚĆ LINK na stronie instytucji 

http://www.euraxess.pl  

http://www.euraxess.pl/
http://www.euraxess.pl/
http://www.euraxess.pl/


www.kpk.gov.pl  

http://www.kpk.gov.pl/


• zapraszanie naukowców do realizowania grantów indywidualnych MSCA w 
instytucji 

• system zachęt dla naukowców do aplikowania o granty instytucjonalne 
MSCA 

• wsparcie administracyjne 

• na etapie tworzenia projektów 

• przy realizacji grantów 

• zachęcanie doktorantów i młodych naukowców do podejmowania 
mobilności 

• wdrażanie zasad Karty i Kodeksu 
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Działania MSCA wsparciem umiędzynarodowienia instytucji 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  

 

Magdalena Chomicka 

kom. +48 728 516 884 

magdalena.chomicka@kpk.gov.pl 

Adam Głuszuk 

kom. +48 500 206 039 

adam.gluszuk@kpk.gov.pl 

Anna Wiśniewska 

kom. +48 664 032 124 

anna.wisniewska@kpk.gov.pl 

Bogna Hryniszyn 

kom. +48 500 207 843 

bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl 

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

