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Działania 
Marii Skłodowskiej-Curie

w programie Horyzont 2020

Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

Cel działa ń MSCA:

„Optymalny rozwój i dynamiczne wykorzystanie 
kapitału intelektualnego Europy z myślą o 
zdobywaniu, rozwijaniu i przekazywaniu nowych 
umiejętności, wiedzy i innowacji, a co za tym idzie, 
o uwolnieniu jego potencjału we wszystkich 
sektorach i regionach.”

Rozporządzenie PE i Rady UE nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)
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Cele szczegółowe:

• wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych i 
innowacyjnych naukowców,
• zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców na 
wszystkich etapach kariery,
• wzmocnienie współpracy międzynarodowej i 
międzysektorowej poprzez wymianę personelu z sektora 
akademickiego i innowacyjnego,
• zwiększenie wpływu MSCA na szkolenie i mobilność 
naukowców na poziomie krajowym,
• działania wspierające i promujące zawód naukowca.

Charakterystyka

• projekty badawcze i badawczo-szkoleniowe,
• wszystkie dyscypliny naukowe,
• dla naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej,
• różne typy instytucji (uczelnie, instytuty badawcze, 
przedsiębiorstwa, banki, itp.),
• miejsce realizacji: UE, kraje stowarzyszone z H2020, 
kraje trzecie,
• narodowość naukowców: nie ma znaczenia*,
• wymóg: mobilność międzynarodowa.
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Rodzaje działa ń

Innovative Training 
Network (ITN)

Individual Fellowships 
(IF)

Research and 
Innovation Staff 

Exchange (RISE)

Co-funding of 
fellowships 

programmes 
(COFUND)

Researcher’s NIGHT

Konkursy 2014

program data 
ogłoszenia

data 
zamknięcia

NIGHT 11.12.2013 04.03.2014

ITN 11.12.2013 09.04.2014

RISE 11.12.2013 24.04.2014

IF 12.03.2014 11.09.2014

COFUND 10.04.2014 02.10.2014
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MSCA - konkursy w 2014 r.

50%

30%

9%
10%

1%

0%

ITN: 405,18

IF: 240,50

RISE: 70,00

COFUND: 80,00

NIGHT: 8,00

NCP: 1,50

Kwota ogółem: 805,18 mln EUR

Konkursy 2015

program data 
ogłoszenia

data 
zamknięcia

ITN 02.09.2014 13.01.2015

RISE 06.01.2015 28.04.2015

IF 12.03.2015 10.09.2015

COFUND 14.04.2015 01.10.2015
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MSCA - konkursy w 2015 r.

49%

29%

11%
11%

ITN: 370,00

IF: 213,00

RISE: 80,00

COFUND: 80,00

kwota ogółem: 743,00 mln EUR

Individual Fellowships (IF)

CEL: 
• zwiększenie kreatywnego i innowacyjnego potencjału 
doświadczonych (ER) naukowców na wszystkich etapach kariery 
poprzez zapewnienie możliwości międzynarodowej i 
międzysektorowej mobilności

ZAŁOŻENIA:
• wsparcie w postaci stypendiów dla najlepszych naukowców –
zatrudnienie w MS/AC,

• granty reintegracyjne i granty związane z powrotem do kariery 
naukowej,

• badania, szkolenia oraz oddelegowania (3-6 miesięcy), w 
szczególności do sektora pozaakademickiego.
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Individual Fellowships (IF)

European Fellowships
(EF) Global 

Fellowships
(GF)

Standard 
EF

(EF)

Career 
Restart 
Panel
(CAR)

Reintegration 
Panel
(RI)

European Fellowships (EF)

• stypendium na okres 12-24 miesięcy
• miejsce: MS/AC
• możliwe oddelegowanie do 6 miesięcy poza jednostkę 
przyjmującą, szczególnie do sektora 
pozaakademickiego,
• narodowość ER: każda;
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Global Fellowships (GF)

• stypendium podzielone na dwie fazy
• czas:

– faza pozaeuropejska: 12-24 miesięcy
– faza europejska: 12 miesięcy,

• miejsce:
– faza pozaeuropejska: dowolny kraj trzeci
– faza europejska: MS/AC,

• narodowość ER: obywatel MS/AC lub osoba 
prowadzące badania w MS/AC co najmniej 5 lat.

IF – wymogi formalne

• doświadczony naukowiec (ER) – musi w dniu 
zakończenia konkursu posiadać tytuł doktora lub mieć 
udokumentowane co najmniej cztery lata doświadczenia w 
pracy badawczej.

• zasada mobilno ści (EF, GF) – naukowiec nie może 
wybrać jednostki goszczącej w kraju, w którym pracował 
lub mieszkał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat 
(liczonej do dnia zamknięcia konkursu).

• zasada mobilno ści (CAR, RI) - naukowiec nie może 
wybrać jednostki goszczącej w kraju, w którym pracował 
lub mieszkał dłużej niż 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat 
(liczonej do dnia zamknięcia konkursu).
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IF – bud żet

• kalkulacja wg tzw. unit costs,
• finansowanie: 100% kosztów,
• kalkulacja kosztów wg osobo/miesięcy

* Country coefficient applies

Researcher unit costs Institutional unit 
costs

Living 
allowance*

Mobility 
allowance

Family 
allowance

Research, 
training and 
networking 

costs

Management 
and indirect 

costs

4 650 600 500 800 650

Innovative Training Networks (ITN)

CEL: 

• wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych i innowacyjnych 
naukowców

ZAŁOŻENIA:

• zapewnienie początkującym naukowcom najwyższej jakości 
międzynarodowego szkolenia (w tym studiów doktoranckich) w 
ramach interdyscyplinarnych projektów, 

• naukowcy wybierani w otwartych międzynarodowych konkursach,

• 3 typy projektów: European Training Networks (ETN), European 
Industrial Doctorates (EID), European Joint Doctorates (EJD),

• udział minimum 3 uczestników (EID: 2),

• mobilność międzynarodowa i międzysektorowa,
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Innovative Training Networks

European Traning
Networks 

ETN

European Industrial
Doctorates

EID

European Joint 
Doctorates

EJD

•min. 3 instytucje z 3 MS/AC
•wspólny interdyscyplinarny 
program szkoleniowy

•program oparty o 
indywidualne projekty 
badawcze młodych 
naukowców

• min. 2 instytucje z 2 
MS/AC: 1 z sektora 
akademickiego i 1 z 
sektora nieakademickiego

• każdy młody naukowiec 
jest rekrutowany na studia 
doktoranckie

• każdy młody naukowiec 
spędza 50% czasu u 
partnera 
nieakademickiego

• min. 3 instytucje z 3 
MS/AC uprawnione do 
nadawania stopnia doktora

• wspólny program studiów 
doktoranckich

• przyznanie wspólnego, 
podwójnego lub 
wielokrotnego stopnia 
doktora

ITN – wymogi formalne

• młody naukowiec (ESR) – naukowiec, który posiada 
mniej niż 4 lata doświadczenia naukowego i nie posiada 
tytułu doktora.

• zasada mobilno ści – naukowiec nie może wybrać 
jednostki goszczącej w kraju, w którym pracował lub 
mieszkał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat 
(liczonych na dzień rekrutacji).
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ITN – bud żet

• kalkulacja wg tzw. unit costs,
• finansowanie: 100% kosztów,
• kalkulacja kosztów wg osobo/miesięcy

* Country coefficient applies

Researcher unit costs Institutional unit 
costs

Living 
allowance*

Mobility 
allowance

Family 
allowance

Research, 
training and 
networking 

costs

Management 
and indirect 

costs

3 110 600 500 1 800 1 200

Research and Innovation Staff Exchange 
(RISE)

CEL: 

• wzmocnienie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej 
poprzez wymianę personelu z sektora akademickiego i innowacyjnego

ZAŁOŻENIA:

• komplementarny projekt badawczy i innowacyjny realizowany w 
konsorcjum (min. 3 partnerów jeśli projekt jest międzysektorowy, 2 
partnerów jeśli z jednego sektora),

• projekty dotyczące transferu wiedzy, działań innowacyjnych, szkoleń 
i konferencji,

• oddelegowanie pracowników na okres 1-12 miesięcy:
– Europa: finansowanie tylko wymiany międzysektorowej,
– MS/AC → kraje trzecie.
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RISE – wymogi formalne

• personel ( staff member) – naukowcy, pracownicy 
administracyjni i techniczni wspierający badania naukowe. 
Personel musi być aktywnie zaangażowany w 
prowadzenie badań w instytucji wysyłającej przez 
przynajmniej pół roku do momentu oddelegowania. 

• młody naukowiec (ESR) – naukowiec, który posiada 
mniej niż 4 lata doświadczenia naukowego i nie posiada 
tytułu doktora.

• doświadczony naukowiec (ER) – naukowiec, który 
posiada tytuł doktora lub ma udokumentowane co 
najmniej cztery lata doświadczenia w pracy badawczej.

RISE – bud żet

• kalkulacja wg tzw. unit costs,
• finansowanie: 100% kosztów,
• kalkulacja kosztów wg osobo/miesięcy

Staff member unit costs
top-up allowance

person/month

Institutional unit costs

Research, 
training and 
networking 

costs

Management 
and indirect 

costs

2 000 1 800 700



2014-04-16

12

Co-funding of regional, national and 
international programmes (COFUND)

CEL: 

• wzmocnienie regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
programów stypendialnych wspierających doskonałość szkoleń 
naukowców, mobilność i rozwój kariery naukowej

ZAŁOŻENIA:

• wspieranie istniejących lub nowo utworzonych wieloletnich 
programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe  
i interdyscyplinarne szkolenia oraz mobilność,

• 2 typy projektów: programy doktoranckie (dla początkujących 
naukowców), programy stypendialne (dla doświadczonych 
naukowców),

• beneficjenci: jednostki z MS lub AC, które są uprawnione do 
ogłaszania programów stypendialnych.

European Researcher’s Night (NIGHT)

CEL: 

• popularyzacja zawodu naukowca w społeczeństwie,

• zwiększenie świadomości społecznej w zakresie badań i innowacji

ZAŁOŻENIA:

• organizacja Nocy Naukowca (ten sam termin w całej Europie, zwykle 
pod koniec września),

• adresaci: lokalna społeczność, w szczególności uczniowie i 
studenci,

• promocja europejskiego wymiaru badań naukowych,

• angażowanie naukowców, których badania są finansowane ze 
środków programów ramowych.
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Dziękuję za uwagę.

Magdalena Chomicka
Biuro Projektów Zagranicznych 

Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław

tel.: +48 71 375 2777, +48 71 375 2878 
magdalena.chomicka@uni.wroc.pl


