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Granty European Research Council

 Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów

Ale badania muszą być:

 pionierskie, przekraczające granice obecnej wiedzy, prowadzące do 
przełomowych wyników, odkryć, świadczące o ciekawości poznawczej

 obarczone wysokim ryzykiem naukowym

 Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider 
zespołu; zespół może być międzynarodowy

 Swoboda w wyborze instytucji goszczącej; może to być instytut 
macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub 
stowarzyszonym; 



Granty European Research Council

Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być 

zatrudniony przez instytucję goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym

 Członkowie zespołu mogą  pochodzić z dowolnego kraju świata i 

pracować w swoim instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej 

lidera

 Swoboda i niezależność naukowa – lider decyduje w sprawach 

merytorycznych, finansowych i obsady zespołu

 Granty są „przenośne”



Starting Grants

Dla początkujących, utalentowanych naukowców 

(od 2 do 7 lat po doktoracie)

• pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy i 
osiągnąć niezależność naukową.

• Pożądana ≥ 1 ważna publikacja bez promotora.
• ≥ 50% czasu pracy dla projektu ERC 
• Projekt do 5 lat, do 1,5 mln€
• Termin kolejnego konkursu- zostanie ogłoszony latem 2017r.



Consolidator Grants

Dla naukowców u progu samodzielności badawczej 

(od 7 do 12 lat po doktoracie)

• pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i 
ugruntować niezależność naukową

• Pożądanych kilka ważnych publikacji bez promotora
• ≥ 50% czasu pracy dla projektu ERC 
• Projekt do 5 lat, do 2 mln€
• Termin kolejnego konkursu- zostanie ogłoszony jesienią 2017r.



Advanced Grants

Dla doświadczonych naukowców o uznanym dorobku badawczym

(Liczy się dorobek ostatnich 10 lat)

• publikacje w renomowanych czasopismach, monografie, patenty
• udział w konferencjach, wykłady itp.
• ≥ 30% czasu pracy dla projektu ERC 
• Projekt do 5 lat, do 2,5 mln€
• Termin kolejnego konkursu- planowane ogłoszenie 16.05 2017



Proof of Concept

• dla wykonawców grantów badawczych ERC – na komercjalizację 
wyników badań osiągniętych w projekcie ERBN

• Projekt do 18 m-cy, do 150 000€

• Termin składania wniosków – do 05.09.2017



• W programie Horyzont 2020 polscy naukowcy zdobyli łącznie 
27 grantów: 9 w polskich instytucjach goszczących 

i 18 w zagranicznych

• Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć:

http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects

• Więcej informacji o grantach ERC:
https://erc.europa.eu/

oraz na Participant portal (+ dokumentacja konkursowa):
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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Dziękuję za uwagę!

Agnieszka Murzec-Wojnar
agnieszka.murzec@uwm.edu.pl
tel. 89 523-34-67
www.uwm.edu.pl/rpk
www.facebook.com/RPKOlsztyn
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