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Działania Marie Skłodowskiej-Curie,
zasady ogólne
• podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery
•
•
•
•
•
•
•

rozwój potencjału ludzkiego instytucji
różne typy projektów badawczo-szkoleniowych
zwiększenie międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców
WYMÓG: mobilność międzynarodowa
brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych
dowolna tematyka badań i szkoleń (bez obszarów programu EURATOM)
projekty składane przez instytucje (uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo, szpital, bank….)
lub indywidualnych naukowców
• zwiększenie udziału przemysłu w badaniach naukowych
• realizacja poprzez ogłaszane przez Research Executive Agency na stronie Participant
Portal zaproszenia do składania wniosków (konkursy)
• budżet przeznaczony głównie na wynagrodzenia dla naukowców

Działania MSC IF:
Naukowiec = stypendysta
ER
EXPERIENCED Researcher
stopień doktora lub ≥ 4 lat
doświadczenia naukowego

Zgodnie z
Kartą i
Kodeksem

Zatrudniany na
umowę o pracę na
czas trwania
projektu

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE (full-time equivalent) liczone
 OD MOMENTU uzyskania uprawnień do podjęcia doktoratu;
np. w Polsce jest to tytuł magistra
 DO DATY zamknięcia konkursu.

IF

Individual Fellowships
Indywidualne granty
badawczo-szkoleniowe

zwiększanie potencjału naukowego i
innowacyjnego najlepszych naukowców poprzez
umożliwienie im rozwoju zawodowego w sektorze
akademickim i pozaakademickim

Individual Fellowships (IF)
• granty dla najlepszych i najbardziej obiecujących doświadczonych
naukowców (*) na prowadzenie badań (z naciskiem na innowacyjność i
interdyscyplinarność);
• pogłębianie i nabywanie nowych umiejętności poprzez międzynarodową
(*) i międzysektorową mobilność;
• udział w konferencjach i zaawansowanych szkoleniach z zakresu
obszaru badań oraz umiejętności pozanaukowych (etyka, przygotowywanie
i zarządzanie projektami, kierowanie zespołem, etc.);
• popularyzacja nauki i rozpowszechnianie wyników projektu;

• oddelegowania do 6 miesięcy do innych instytucji, szczególnie sektora
pozaakademickiego wpisujące się w rozwój kariery.
(*) KRYTERIA FORMALNE

IF – oddelegowania do innych
instytucji
 można odbyć część stypendium w innej instytucji niż beneficjent na zasadzie
oddelegowania
 pobyt powinien być wartością dodaną wpisującą się w rozwój kariery naukowej
i wzmacniający cele naukowe projektu
 instytucja musi znajdować się w MS lub AC, w tym samym lub innym kraju niż beneficjent
 KE preferuje oddelegowania do innego sektora niż instytucja beneficjenta
(np. przemysłowego w tych dziedzinach, w których jest to możliwe)
na etapie pisania wniosku nie trzeba znać konkretnej instytucji
(ale konieczne wskazanie w części A i B wniosku: sektor, termin i długość pobytu)
 czas trwania:
grant IF do 18 miesięcy
max 3 miesiące oddelegowania
grant IF powyżej 18 miesięcy
max 6 miesięcy oddelegowania
 koszty takiego pobytu są pokrywane przez beneficjenta w ramach przyznanego grantu.

IF – short visits
 Udział w konferencjach (w tym poza Europą) czy krótkie pobyty w innych
instytucjach niż goszcząca, np. celem zebrania bibliografii, są zwyczajowym działaniem
projektu i traktowane są jako krótkie wizyty (short visits).
Short visit to nie oddelegowanie

KRAJE STOWARZYSZONE NA PRAWACH CZŁONKOWSKICH
KORZYSTAJĄCE Z PROGRAMÓW MSCA IF

Islandia • Norwegia • Albania • Bośnia i Hercegowina • Macedonia • Czarnogóra •
Serbia • Turcja • Izrael • Mołdawia • Szwajcaria • Wyspy Faroe • Ukraina • Tunezja •
Gruzja • Armenia

Projekty IF: Budżet
Struktura świadczeń dla
naukowca (m-c)

Wynagrodzenie
Kwota bazowa
(Living allowance)*
4 650 €
Dodatek
mobilnościowy
(Mobility allowance)
600 €

Struktura dofinansowania
instytucji (m-c)
Koszty badań, konferencji, etc
(Research, training and
networking)
800 €
Zarządzanie, koszty pośrednie
(Management and indirect
costs)
650 €

Dodatek rodzinny
(Family allowance)
500 €
 wyliczany w formularzu A automatycznie na podstawie podanej liczby osobomiesięcy
 niezmienny w trakcie trwania projektu
 kwestia bonusu nie istnieje
* kwota brutto na wynagrodzenie (w tym należności podatkowe, ZUS, itp.)
* wartość zmienna w zależności od kraju przyjmującego

IF 2016: informacje konkursowe
Identyfikator konkursu:
Data publikacji:
Budżet:
Procedura ewaluacji:
Data zamknięcia:
Ocena:
Wyniki:
Podpisanie kontraktów:
Rozpoczęcie grantu:

H2020-MSCA-IF-2017
11 kwietnia 2017
218,5 mln €
jednostopniowa (przesyłamy pełny wniosek)
14 września 2017 (do godz.17)
październik –grudzień 2017
do 5 m-cy od terminu złożenia
do 8 m-cy od terminu złożenia
do 12 miesięcy od daty podpisania kontraktu z REA

EURAXESS
-NOWA WERSJA PORTALU-

EURAXESS to:
• Największy europejski portal dla mobilnych naukowców
• Sieć 485 Centrów Informacji dla Naukowców w 40 krajach
BEZPŁATNA
POMOC
Naukowcy
przyjeżdżający
do danego kraju

Naukowcy
wyjeżdżający za
granicę

Instytucje =
pracodawcy
mobilnych
naukowców

IPartnerzy
wyszukiwanie
partnerstwa
przy projektach

 wszystkie programy i typy projektów przyjmujące naukowców
 wszystkie formy zatrudnienia naukowca
 wszystkie typy instytucji: uczelnia, przedsiębiorstwo, instytut, fundacja

PORTAL EURAXESS
• EURAXESS jest platformą wymiany
informacji i nawiązywania współpracy
dla naukowców, przedsiębiorców,
uczelni i firm;

• mnóstwo informacji, EURAXESS
obejmuje kwestie mobilności
naukowców i przedsiębiorców, ułatwia
uniwersytetom i firmom, znaleźć
odpowiednią kadrę; baza danych o
projektach i funduszach;
• www.euraxess.ec.europa.eu

PORTAL EURAXESS
https://euraxess.ec.europa.eu/

EURAXESS: Jak się zalogować?

Adres
mailowy do
koresponde
ncji i wysyłki
hasła

Dlaczego Portal EURAXESS?
 Jedyny taki Portal dla naukowców
 Zawsze aktualne informacje o grantach,
programach i kwestiach prawnoadministracyjnych
 Kontakty międzynarodowe
 W nowej ustawie o szkolnictwie wyższym jest
zapis o zamieszczaniu polskich ofert pracy na
Portalu Europejskim, zgodnie z europejską
polityką tzw. piątej swobody

POLECANE STRONY
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de
sktop/en/home.html
• http:// ec.europa.eu/euraxess
• http://ec.europa.eu/research/msca
• http://www.euraxess.pl
• http://www.uwm.edu.pl/rpk
Izabela Jabłońska
i.jablonska@uwm.edu.pl
tel. 523-34-67

Dziękuję za uwagę!

