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1. Współpraca międzynarodowa

2. Program Horyzont Europa

3. Granty ERC

4. ERC Mentoring Initiative



Współpraca międzynarodowa
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• wdrażanie programów współpracy dwustronnej

• koordynacja programu badawczego w ramach funduszy norweskich 

i EOG

• przygotowanie i koordynacja partnerstw zleconych w ramach 

nowego programu ramowego Horyzont Europa i Euratom

• realizacja wielostronnych międzynarodowych programów 

badawczych w ramach programu ramowego Horyzont 2020

• koordynacja i obsługa biura programu EUREKA

• koordynacja programu INNOGLOBO

• prowadzenie działań związanych z udziałem polskich podmiotów w 

konkursie „Teaming for Excellence”

• koordynowanie udziału NCBR w międzynarodowej sieci TAFTIE

• reprezentowanie NCBR w pracach komitetów inicjatyw 

międzynarodowych

• pełnienie funkcji KPK do programu Horyzont Europa



Współpraca międzynarodowa: bilateralna
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Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK)
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

zespół ponad 40 ekspertów i ekspertek

współpracujących z Komisją Europejską przy wdrażaniu Programu 

Ramowego UE, wspierających polskie jednostki naukowe, 
przedsiębiorstwa i in. podmioty uprawnione do udziału w programie 

• działamy od ponad 20 lat, a od listopada 2020 r. w NCBR

• eksperci/ekspertki w zakresie programu ramowego UE Horyzont Europa

• National Contact Points – mianowane przez Komisję Europejską

• bezpłatne szkolenia, warsztaty, konferencje, dni informacyjne

• konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków projektowych i 

realizacji projektów

• koordynujemy sieci HPK i BPK
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Horyzont Europa

95,5

• największy w historii Unii Europejskiej 

międzynarodowy program w zakresie badań 

naukowych i innowacji

• realizacja: 2021-2027

• rekordowy budżet: 95 mld euro
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• pomaga w osiągnięciu celów ONZ w zakresie 

zrównoważonego rozwoju

• przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu 

gospodarczego UE

• ułatwia współpracę i zwiększa wpływ badań 

naukowych i innowacji na opracowywanie, wspieranie 

i realizację polityki UE

• wspiera tworzenie i rozpowszechnianie nowej wiedzy i 

technologii

• sprzyja tworzeniu miejsc pracy, pobudza wzrost 

gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu oraz 

wzmacnia europejską przestrzeń badawczą.

Horyzont Europa

95,5



HE: struktura programu
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Typy grantów
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TEMAT:  top-down vs. bottom-up

ZAKRES:  R&IA vs. ERC vs. MSCA vs. CSA

TRL: badania podstawowe vs. zaawansowane technologie

ZESPÓŁ:  granty indywidualne vs. projekty współpracy

WNIOSEK:  bezpośrednio do KE vs. udział w trwającym projekcie
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Health

Culture, 

Creativity & 

Inclusive 

Societies

Civil 

Security for 

Society

Digital, 

Industry & 

Space

Climate, 

Energy & 

Mobility

Food, 

Bioeconom, 

Natural 

Resources, 

Agriculture & 

Environment

Klastry

Założenia

wyzwania społeczne

europejska konkurencyjność w innowacji

projekty współpracy

Aplikujący

międzynarodowe konsorcja
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Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Założenia

rozwój doskonałości naukowej instytucji 

naukowo-badawczych oraz MŚP

wykorzystanie potencjału naukowego Europy

przeciwdziałać pogłębianiu się tych nierówności 

w poziomie doskonałości naukowej

Aplikujący

jednostki akademickie i nieakademickie

Teaming for Excellence

Twinning

ERA Chairs

utworzenie nowych lub modernizacja istniejących 

CD przy wsparciu wiodących instytucji partnerskich

wzmocnienie doskonałości naukowej poprzez 

współpracę międzynarodową z wiodącymi 

instytucjami zagranicznymi

utworzenie nowego zespołu badawczego pod 

kierownictwem światowej klasy naukowca/czyni
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Założenia

przełomowe pomysły

badania typu frontier research

high-risk/high-gain

Aplikujący

PI: naukowcy/naukowczynie po doktoracie 

(min. 2 lata)

zespół: naukowcy na wszystkich etapach 

kariery naukowej 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych: ERC



13

Starting Grant

Consolidator Grant

Advanced Grant

Synergy Grant

Proof of Concept Grant
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Starting Grant

Consolidator Grant

Advanced Grant

Synergy Grant

Proof of Concept Grant

2-7 lat po doktoracie  /  1,5 mln € 

7-12 lat po doktoracie  /  2 mln € 

wybitny dorobek z 10 lat   /  2,5 mln € 

współpraca 2-4 zespołów  /  10 mln € 

laureat*ka grantu ERC  /  150 tys € 
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Źródło: Annual Report on the ERC activities and achievements in 2021

Dlaczego

warto?
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Without this curiosity-driven, basic research, no research directed 

toward solving “real problems” would exist.

Kurt Mehlhorn

Member of the ERC’s SC
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CELE

• zwiększenie uczestnictwa w grantach ERC 

instytucji z tych państw, które osiągają mniejsze 

sukcesy w staraniu się o granty z programów 

ramowych, w tym z Polski

• wsparcie osób planujących przygotowanie 

wniosków o projekty ERC z polskimi jednostkami 

goszczącymi
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KOORDYNACJA

PARTNERZY
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Lista mentorów/mentorek 
paneliści + laureaci/laureatki ERC

• koordynacja inicjatywy
• weryfikacja kwalifikowalności do 

grantów ERC

• Inicjowanie kontaktu mentorów/ek i 

aplikujących

finansowanie menoringu z kosztów 

aktualnie realizowanych projektów

finansowanie menoringu laureatów/tek 

programów NAWA
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ZASADY REALIZACJI

• Wybór mentora/ki odbywa się na podstawie panelu 

ERC oraz słów kluczowych projektu.

• Współpraca obejmuje przynajmniej jedno spotkanie 

online.

• Spotkanie powinno zostać poprzedzone przesłaniem 

do mentora/ki pomysłu na projekt. 

• Cały proces objęty finansowaniem powinien trwać 

maksymalnie 24 godziny robocze.

• Terminy i czas spotkań ustala mentorowany z 

mentorem/ką.

• Wynagrodzenie dla mentora/ki wynosi 100 € brutto za 

dzień pracy (1 dzień = 8 godzin), czyli maks. 300 € brutto 

za 24 godziny.
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https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-

science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring

• regulamin

• formularze zgłoszeniowe

• wzory dokumentów

• dane kontaktowe

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring


Linki (slajd dodatkowy)
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• Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa

• Horyzontalne Punkty Kontaktowe

• Program Horyzont Europa

• European Research Council (ERC)

• ERC Mentoring Initiative

• ERC Comics (przykłady projektów ERC w formie komiksów)

• Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

• Horizon Europe Programme Guide

• Funding and Tender Opportunities Portal (poszukiwanie konkursów, elektroniczny system składania wniosków i 

realizacji projektów)

• Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)*

• Programy międzynarodowe NCBR

* Funkcję KPK do MSCA pełni Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

https://www.kpk.gov.pl/
https://www.kpk.gov.pl/horyzontalne-punkty-kontaktowe
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://erc.europa.eu/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/inicjatywa-erc-mentoring
https://www.erccomics.com/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://www.gov.pl/web/ncbr/programy--miedzynarodowe


KONTAKT

Programy międzynarodowe

https://www.gov.pl/web/ncbr/programy--miedzynarodowe

info@ncbr.gov.pl

Horyzont Europa

https://www.kpk.gov.pl/

kpk@ncbr.gov.pl

https://www.gov.pl/web/ncbr/programy--miedzynarodowe
mailto:info@ncbr.gov.pl
https://www.kpk.gov.pl/
mailto:kpk@ncbr.gov.pl

