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Stypendia i granty 

 ). Doskonała baza naukowa Excellent science) 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN  * 

Działania „Marie Skłodowska-Curie” * 

 

)). Wiodąca pozycja w przemyśle Competitive Industries) 
 

 

))). Wyzwania społeczne Tackling Societal Challenges) 
 

IV. Działania bezpośrednie Wspólnotowego Centrum Badawczego 
nienależące do obszaru badań jądrowych  

Joint Research Centre (JRC) * 



• Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych są otwarte 
dla wybitnych naukowców, dowolnej narodowości, którzy 
chcą prowadzić badania pionierskie typu „frontier research” 
w wybranym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym. 

• Trzy główne schematy finansowania:  
• ERC Starting Grants,  

• ERC Consolidator Grants,  

• ERC Advanced Grants, 

• oraz dwa dodatkowe:  

• ERC Proof of Concept, ERC Synergy Grants. 

Granty ERC 

 



Granty ERC 

 
• 2-  lat po doktoracie „starters”  

• do 2 mln euro; na okres do 5 lat 
Starting Grants 

• 7-  lat po doktoracie „consolidators”  

• do 2,75  mln euro; na okres do 5 lat 
Consolidator Grants 

• Dorobek i najważniejsze osiągnięcia ostatnich  lat 

• do 3,5 mln euro; na okres do 5 lat 
Advanced Grants 

• Wczesne stadia komercjalizacji wyników badań, dla 
laureatów grantów ERC 

• do 150 000 euro dla lidera grantu ERC 
Proof-of-Concept 



Konkurs Data ogłoszenia Data zamknięcia Budżet 

ERC Starting Grants 

(StG) 

11 grudnia 2013 25 marca 2014 485 mln euro 

ERC Consolidator 

Grants (CoG) 

11 grudnia 2013 20 maja 2014 713 mln euro 

ERC Advanced 

Grants (AdG) 

17 czerwca 2014 21 października 2014 450 mln euro 

ERC Proof of 

Concept (PoC) 

11 grudnia 2013 1 kwietnia oraz 

1 października 2014 

15 mln euro 

Konkursy ERC grants w 2014 r. 



http://erc.europa.eu/  

 

http://erc.europa.eu/


Działania „Marie Skłodowska-Curie” 

• Działania otwarte na dla wszystkich dziedzin badań i 
innowacji „bottom-up approach” . 

• O tematyce projektu badawczego/stypendialnego decyduje 

wnioskodawca (konsorcjum instytucji lub indywidualny 

naukowiec). 

• Nacisk na udział sektora pozaakademickiego w projektach 
przemysł, zwłaszcza udział MŚP . 

• Wsparcie mobilności w aspekcie międzynarodowym i 
międzysektorowym. 

• Atrakcyjne warunki pracy i zatrudnienia (Karta Naukowca i 

Kodeks). 



• Zasada mobilności - w momencie złożenia wniosku )F , rekrutacji 
do projektu )TN, COFUND  naukowiec nie może przebywać 
praca, studia, etc.  w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż  

miesięcy w okresie ostatnich  lat przed datą referencyjną 
WYJĄTK)!!!  

• Naukowiec początkujący early-stage researcher, ESR  mniej niż  
lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po 
uzyskaniu tytułu magistra. 

• Naukowiec doświadczony experienced researcher, ER  stopień 
doktora lub co najmniej  lata doświadczenia w prowadzeniu 
prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra. 

Mobilność, naukowcy 



Działania „Marie Skłodowska-Curie”   
• Szkolenie początkujących naukowców i doktorantów granty 

dla początkujących naukowców od  do  miesięcy  

Innovative Training 
Networks 

ITN 
• Wsparcie dla doświadczonych naukowców w zakresie 

mobilności międzynarodowej i międzysektorowej 
(European Fellowships , 12-24 m-cy; Global Fellowships  12-
24 m-cy poza Europą +  miesięczna faza powrotna w 
Europie) 

Individual Fellowships 

IF 

• Międzynarodowa i międzysektorową współpraca poprzez 
wymianę pracowników (naukowych, administracyjnych, 
kadry zarządzającej, specjalistów ds. badań i innowacji  

Research and 
Innovation Staff 

Exchange 

RISE 

• Współfinansowanie regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych programów doktoranckich i 
stypendialnych 

Co-funding of 
programmes 

COFUND 

• Europejska Noc Naukowca 
Support and policy 

actions  



Konkurs Data ogłoszenia Data zamknięcia Budżet 

Innovative Training 

Networks (ITN)  

11 grudnia 2013 9 kwietnia 2014 405,18 mln euro 

Individual Fellowships  

(IF)  

12 marca 2014  września   240,50 mln 

Research and Innovation 

Staff Exchange  

(RISE) 

11 grudnia 2013 24 kwietnia 2014  70 mln euro 

Co-funding of regional, 

national and international 

programmes (COFUND)  

10 kwietnia 2014 

  

2 października 2014 80 mln euro 

European Researchers' 

Night (NIGHT)  

11 grudnia 2013 4 marca 2014 8 mln euro 

Konkursy MS-C w 2014 r. 



• )nstytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli 
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/ 

IPSC - Włochy, Ispra 

• )nstytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 
http://ies.jrc.ec.europa.eu/ 

IES - Włochy, Ispra 

• Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta 
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/ 

IHCP - Włochy, Ispra 

• )nstytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów 
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/ 

IRMM - Belgia, Geel 

• Instytut Pierwiastków Transuranowych 
http://itu.jrc.ec.europa.eu/ 

ITU - Niemcy, Karlsruhe 

• Instytut Energii i Transportu 
http://iet.jrc.ec.europa.eu/ 

IET - Holandia, Petten 

• Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych 
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/ 

IPTS - Hiszpania, Sewilla 

Instytuty JRC 

 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/
http://ies.jrc.ec.europa.eu/
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/
http://itu.jrc.ec.europa.eu/
http://iet.jrc.ec.europa.eu/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/


• Kategoria 0 „ Category 20 Grantholders”  - stypendium 
doktoranckie 

•  doktoranci, 
•  czas trwania: od  do  miesięcy, 
•  kandydat  na  stypendium jest  zobowiązany  do  uzyskania 

wstępnej zgody  opiekuna naukowego na aplikowanie o 
stypendium. 

 
• Kategoria 0 „Category 30 Grantholders”  - stypendium dla 

początkujących naukowców 
•  naukowcy ze stopniem doktora LUB tytułem magistra i min. -

letnim doświadczeniem w obszarze nauki i badań, 
•  czas trwania: od  do  miesięcy. 

 
 
 

Stypendia oferowane przez JRC 



• Kategoria 0 „Category 40 Grantholders”  - stypendium dla 
doświadczonych naukowców 

• ograniczenie wiekowe <65 lat, 
• czas trwania: od  do  miesięcy, 
• doświadczony naukowiec -  lat doświadczenia w badaniach 

po uzyskaniu stopnia doktora lub  lat doświadczenia w 
badaniach po uzyskaniu tytułu magistra. 

 
• Stypendium JRC => praca badawcza w projekcie 

realizowanym w konkretnym instytucie JRC. 
• Wszystkie konkursy  są  otwarte  dla  naukowców  z  krajów  

członkowskich UE, stowarzyszonych oraz rezydentów. 
• Oferty zamieszczane na bieżąco na stronie JRC. 
 

Stypendia oferowane przez JRC 



http://ec.europa.eu/dgs/jrc/  

 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/


http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/  

 

http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/


EURAXESS 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index  

CV 

Aktualne 

oferty 

Krajowe portale 

EURAXESS 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index


Justyna Szady 
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  
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