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Plan prezentacji:

• Działania MSCA – informacje ogólne; rodzaje akcji

• Granty Indywidualne (IF):

- European Fellowships (Granty Europejskie)

- Global Fellowships (Granty Światowe)

• IF – zasady finansowania

• IF – zasady oceniania wniosków

• IF na Participant Portal



Akcje Marii Skłodowskiej-Curie 
ogólne zasady

• Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym 
etapie kariery

• Brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie naukowe

• Dowolna tematyka badań proponowana przez 
projektodawców

• Dużo akcji otwartych jest dla naukowców z kraj trzecich

• Kraje członkowskie UE, kraje stowarzyszone z PR, kraje trzecie



Naukowiec

Początkujący naukowiec 
(Early-stage reasearcher

– ESR)

Posiada dyplom 
magistra

Nie ma stopnia 
doktora

Ma do 4 lat doświadczenia w pracy 
badawczej po uzyskaniu stopnia mgr. Nie 
ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę 

naukową

Doświadczony 
naukowiec (Experienced

researcher – ER)

Posiada stopień 
doktora…

…lub co najmniej 4 lata 
doświadczenia w 

prowadzeniu prac naukowych 
po uzyskaniu stopnia mgr. 



• 28 krajów członkowskich UE wraz z ich 
terytoriami zamorskimi

• beneficjent lub instytucja partnerska

(MS)
Kraje członkowskie 

UE

• Kraje, które mają umowę stowarzyszeniową 
z programem HORYZONT 2020

• beneficjent lub instytucja partnerska

(AC)
Kraje 

stowarzyszone

• Wszystkie pozostałe kraje

• tylko jako instytucja partnerska

(TC)
Kraje trzecie

Uczestnicy (kraje / instytucje)



Sektor

*Publiczne i
prywatne uczelnie

* Publiczne i prywatne
instytucje o
charakterze non-profit

* Międzynarodowe
organizacje o
znaczeniu europejskim
(np. ONZ, WHO)

AKADEMICKI

Stanowią podmioty nie
wpisujące się w
definicję sektora
akademickiego
jednocześnie
spełniające wymagania
opisane w Horizon
2020 Rules for
Participation

POZA 
AKDEMICKI



Uczestnicy - instytucje

• podpisuje kontrakt z KE

• Mieści się kraju MS lub AC

• Odpowiada za realizację projektu

• Zatrudnia naukowca

• Zapewnia opiekę merytoryczną stypendyście

BENEFICIARY
(BENEFICJENT)

• Nie podpisuje kontraktu z KE

• Koszty jej udziału pokrywa beneficjent

• List potwierdzający udział załączany do wniosku

• Szkoli naukowca (oddelegowania, kursy, et.)

PARTNER 
ORGANISATION 

(INSTYTUCJA 
PARTNERSKA)



Zasada MOBILNOŚCI

W momencie złożenia wniosku (IF),

rekrutacji (ITN, COFUND) naukowiec nie

może przebywać (praca, studia, etc.) w kraju

instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy

w okresie ostatnich 3 lat przed datą

referencyjną.

WYJĄTKI:

IF: granty reintegracyjne i granty po przerwie

w karierze naukowej gdzie można

przebywać w kraju goszczącym nie dłużej

niż 3 lata w okresie 5-letnim przed datą

konkursu;

RISE: zasada mobilności nie obowiązuje.



Działania MSC (2014-2020)

• Innovative Training Networks 

• Innowacyjne Sieci SzkolenioweITN

• Research & Innovative Staff Exchange

• Wymiana pracowników zajmujących się badaniami 
i innowacjami

RISE

• Co-funding of regional, national, international
programmes

• Współfinansowanie programów grantowych
COUND

• Researchers’ Night

• Noc NaukowcaNIGHT

• Individual Fellowships

• Indywidualne granty badawczo-szkolenioweIF



Budżet IF

IF 2015 – 215 mln €

Opening date: 12 marca 2015 

Deadline date: 10 września 2015 godz. 17:00



IF - CEL

1. Rozwój kreatywności i innowacyjnego
potencjału najlepszych lub najbardziej
obiecujących naukowców

2. Stworzenie możliwości zdobywania nowej
wiedzy, pracy nad projektami badawczymi
w/poza Europą, powrót do kariery naukowej
lub powrót do Europy



Rodzaje grantów IF
• European Fellowships (EFs)

- Standard European Fellowships

ER, dowolny temat; granty europejskie (MS/AC), 12-24 miesiące; zasada mobilności

na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może przebywać w kraju, do którego

wyjeżdża przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat

- Career Restart Panel (CAR)

ER, dowolny temat; grantu po przerwie (MS/AC), 12-24 miesiące; zasada mobilności

na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac w kraju, do którego

wyjeżdża przez okres dłuższy nić 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat

- Reintegration Panel (RI)

ER, dowolny temat; granty reintegracyjne do MS/AC z TC, 12-24 miesiące; zasada

mobilności - na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac w

kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy nić 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat
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EF – zasady zatrudnienia

REA podpisuje umowę z instytucją goszczącą
(koordynator projektu = beneficjent)

Beneficjent (MS/AC) podpisuje z naukowcem
umowę o pracę na czas trwania projektu zgodnie z

krajowym prawodawstwem i zasadami umowy z REA

Beneficjent może oddelegować naukowca
do instytucji partnerskiej w MS/AC zgodnie z

zasadami krajowymi i umową z REA



I FAZA (12-24 miesiące):

• kraj trzeci     INSTYTUCJA PARTNERSKA
• załączony list potwierdzający (część B)
• oddelegowanie naukowca

uwm.edu.pl/rpk

GF: Global Fellowships
 NAUKOWIEC:  

• doświadczony naukowiec, obywatel MS/AC
• innej narodowości: tylko długo terminowi rezydenci MS lub AC, którzy prowadzili    
badania przez kolejnych 5 lat w kraju MC/AC w dowolnym okresie czasu

 KRAJE GOSZCZĄCE:

II FAZA (12 miesięcy):

• kraj członkowski UE (MS)
• kraj stowarzyszony z H2020 (AC)
• zatrudnienie naukowca na umowę o pracę

BENEFICJENT

ZASADA 
MOBIL-
NOŚCI

Naukowiec nie może przebywać 
(praca, studia) w kraju trzecim 
instytucji partnerskiej dłużej niż 
12 miesięcy w okresie ostatnich 3 
lat przed zamknięciem konkursu.

Można wybrać dowolną 
instytucję w kraju MS lub AC,
włącznie z tą w której się 
pracowało przed wyjazdem do
kraju trzeciego.



 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 
instytucja  podpisująca kontrakt z KE;

 oddelegowanie może mieć miejsce w dowolnym sektorze choć KE raczej oczekuje  
oddelegowań do innego sektora niż instytucja beneficjenta, szczególnie nie    
akademickiego, a zwłaszcza przemysłowego w tych dziedzinach gdzie jest to 
możliwe;

 nie trzeba na etapie pisania wniosku znać konkretnej instytucji, ale jeśli planujemy 
to musimy w części A i B podać 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 – oddelegowania do innych instytucji
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GF: zasady zatrudnienia

REA podpisuje umowę z instytucją koordynującą projekt
(beneficjent), która gości naukowca w II fazie projektu

Beneficjent (MS/AC) i instytucja kraju trzeciego goszcząca
naukowca w fazie I zawierają umowę partnerską
zgodnie z zasadami krajowymi i umową z REA

 Beneficjent (MS /AC) proponuje naukowcowi umowę
o pracę na czas trwania projektu i oddelegowuje go
do instytucji partnerskiej w kraju trzecim

 Instytucje proponują 2 oddzielne umowy o pracę

Beneficjent może oddelegować naukowca (do 6 m-cy)
do instytucji partnerskiej w MS/AC w trakcie fazy II zgodnie z

zasadami krajowymi i umową z REA



IF 2015: informacje konkursowe

uwm.edu.pl/rpk

Identyfikator konkursu: H2020-MSCA-IF-2015
Data publikacji: 12 marca 2015
Budżet: 215,0 mln €
Procedura ewaluacji: jednostopniowa (przesyłamy pełny wniosek)
Data zamknięcia: 10 września 2015 (do godz.17)
Ocena: październik – listopad 2015
Wyniki: luty 2016
Podpisanie kontraktów: maj 2016
Rozpoczęcie grantu: do 12 miesięcy od daty podpisania kontraktu z REA

Dokumenty konkursowe na Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-msca-if-2015.html

Europejska Karta i Kodeks
http://www.euraxess.pl/index.php/czym-jest-euraxess/euraxess-rights



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

Wynagrodzenie
(Living allowance)*

4 650 €

Dodatek mobilnościowy 
(Mobility allowance)

600 €

Dodatek rodzinny 
(Family allowance)

500 €

Struktura dofinansowania 
instytucji (m-c)

Koszty badań, konferencji, etc
(Research, training and networking)

800 €

Zarządzanie, koszty pośrednie
(Management and indirect costs)

650 €



Ocena wniosku

Kryterium Waga [%] Kolejność

EXCELLENCE 50 1

IMPACT 30 2

IMPLEMENTATION
20 3

 Każde kryterium będzie oceniane w skali 0 – 5 punktów.

 Wnioski rekomendowane do finansowania muszą uzyskać co najmniej 70%
możliwych punktów



Kryteria oceny wniosku (2)
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Kluczowe aspekty oceny:

• Jakość naukowa

• Perspektywy rozwoju kariery

• Wsparcie i potencjał instytucji przyjmującej

Nie ma negocjacji treści wniosków



Przebieg Ewaluacji MSCA IF
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 Przesłanie pełnego wniosku

1. REA (Komisja Europejska) sprawdza wniosek pod względem wymogów 
formalnych.

2. Panel niezależnych ekspertów:

2.1. wniosek oceniany indywidualnie przez 3-5 ekspertów pod względem 3 
kryteriów (skala 0-5 punktów)

2.2.ocena wspólna (consensus meeting)

3. Lista rankingowa w danym panelu jako rekomendacja dla Komisji.

4. REA (KE) ustala oficjalną listę rankingową.



















Dziękuję za uwagę!


