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Rozwój kadr i kariera naukowa
w Programie Horyzont Europa

Agnieszka Kwiatkowska
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia
przy Politechnice Śląskiej

Kilka słów o HPK
•

Krajowy

Punkt

Kontaktowy

ds.

Horyzontu

Europa

usytuowany

w

NCBR

powołał

6 Horyzontalnych Punktów Kontaktowych
•

HPK zostały wyłonione w grudniu 2021 r. w konkursie przeprowadzonym przez NCBR. Zadaniem HPK jest wsparcie KPK w
zakresie działań o charakterze horyzontalnym, mających na celu zwiększanie udziału polskich podmiotów w Programie HE

•

Oferta

sieci

jest

komplementarna

poprzez

specjalizacje

przypisane

poszczególnym

HPK

i wspólne dla całej sieci kalendarium seminariów oraz szkoleń
•

Działania te stanowią realizację zadania powierzonego DKPK NCBR przez MEiN

Jakie są możliwości finansowania projektu?
Jak przygotować wniosek?
Gdzie szukać partnerów do projektu?
Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt?
Jak przetrwać audyt?

Politechnika Śląska
Centrum Zarządzania Projektami
ul. Banacha 10, Gliwice
hpk@polsl.pl
Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław
hpk@pwr.edu.pl

Kilka słów o HPK

1999-2021

od 2022

woj. śląskie
i opolskie

woj. śląskie, opolskie
i dolnośląskie

Horyzont Europa
Największy w historii UE program
finansowania badań naukowych i innowacji
W ciągu 7 lat (2021–2027) na
nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania
przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

KE poprzez Horyzont Europa planuje m. in.:
• wzmocnić bazę naukową i technologiczną UE
• przyciągnąć najzdolniejszych naukowców z całego świata

• zwiększyć
europejskie
i konkurencyjności

zdolności

w

zakresie

innowacji

• realizować priorytety obywateli UE i utrzymać model społeczno-gospodarczy,
a także związane z nim wartości
• zwiększyć liczbę miejsc pracy

Zalety programu
• transparentny proces oceny wniosków
• elastyczność budżetu

• stosowanie zwyczajowych praktyk księgowych beneficjenta
• 100% finansowanie podmiotów publicznych

• łatwe zarządzanie projektem (on-line)
• współpraca i nawiązywanie kontaktów z najwybitniejszymi naukowcami i
jednostkami badawczymi w Europie i na świecie!

Kariera w HE

I filar – granty European Research Council (ERC)
• Kierowane do indywidualnych naukowców pochodzących z dowolnego kraju, którzy chcą realizować projekty badawcze o pionierskim
charakterze
na
terenie
UE
lub
w
krajach
stowarzyszonych
z
HE.
Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.
• Jedynym kryterium oceny jest doskonałość naukowa, czyli osoba i dorobek lidera projektu oraz naukowa wartość pomysłu.

Czym cechują się granty ERC?
• przełomowe, ryzykowne, prowadzące do ważnych odkryć
• długoterminowe
• proste procedury realizacji projektu

• otwarte na wszystkie dziedziny badań
• brak ograniczeń wiekowych i narodowościowych
• dowolny charakter instytucji goszczącej (publiczna/prywatna)

Rodzaje grantów ERC

https://erc.europa.eu/

Granty ERC – znaki szczególne

wybitny młody badacz,
który zaczyna rozwijać
niezależną karierę
naukową i zamierza
stworzyć swój własny
zespół badawczy

niezależny naukowiec na
etapie wzmacniania
swojego zespołu
badawczego

wybitny badacz,
który ma ugruntowaną
pozycję w swojej
dziedzinie badań

Granty ERC – znaki szczególne

Pozwala stworzyć pierwszy
niezależny zespół lub
program badawczy i
osiągnąć samodzielność
naukową

Pozwala dokonać
konsolidacji pierwszego
niezależnego zespołu lub
programu badawczego

Wspiera najlepsze,
innowacyjne projekty
badawcze, przygotowane
przez doświadczonych,
samodzielnych naukowców o
uznanym dorobku, mających
już praktykę w kierowaniu
zespołem

Możliwości zwiększenia budżetów
Dla StG, CoG i AdG można zwiększyć budżet przyszłego projektu o 1 mln euro, w przypadku:
• przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego
• zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości
• konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej

• wystąpienia innych poważnych kosztów eksperymentalnych i terenowych
Dla Synergy Grant istnieje możliwość zwiększenie budżetu o 4 mln euro w ww. przypadkach
Minimalna liczba uczestników: Naukowiec składający wniosek (Principal Investigator) i instytucja goszcząca
Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych
Tematyka konkursów: dowolna, proponowana przez wnioskodawców

Kolejne konkursy ERC

Webinarium poświęcone grantom ERC
HPK Polska Południowo-Wschodnia zaprasza na webinarium „Perspektywy po grancie ERC”

14/06/2022, 10:00 – 12:45
• Dzięki webinarium dowiesz się, jakie są zasady aplikowania o granty ERC oraz poznasz historie laureatów, dowiesz się, jak się ułożyła ich
kariera zawodowa po zrealizowanym projekcie

• Program spotkania i rejestracja: https://hpkpdwsch.clickmeeting.com/perspektywy-po-grancieerc/register?_ga=2.18929720.1097686289.1653895101-496596718.1620987207

I filar – granty MSCA

rozwój kariery
naukowców
poprzez szkolenia,
badania, rozwój
umiejętności

realizację
doskonałych
pomysłów
badawczych
wnioskodawców

stymulowanie
zapewnienie
mobilności
atrakcyjnych
warunków pracy pomiędzy krajami,
sektorami i
i zatrudnienia
dyscyplinami

stymulowanie zmian
strukturalnych
w organizacjach

wzmacnianie
współpracy
z szeroko
rozumianym
przemysłem

I filar – granty MSCA
• DOCTORAL NETWORKS - szkolenia doktorantów realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze, których celem jest wspieranie
rozwoju potencjału ludzkiego i przyczynianie się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów oraz zwiększanie możliwości zatrudnienia w sektorze akademickim i
przemysłowym

• POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS - stypendia podoktorskie (max 8 lat) mające zwiększyć potencjał naukowców chcących zdobyć nowe umiejętności poprzez
zaawansowane szkolenia i mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową

• STAFF EXCHANGES - program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum,
zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji

• COFUND - dofinansowanie nowych lub istniejących programów badawczo-szkoleniowych ukierunkowanych na kształcenie naukowców przed i po uzyskaniu
stopnia doktora w dowolnej dziedzinie nauki

• MSCA & CITIZENS - mają na celu przybliżenie badań i naukowców ogółowi społeczeństwa, zwiększenie świadomości na temat działalności badawczej, ale też
uznania publicznego dla nauki, pokazanie roli i wpływu pracy naukowców na codzienne życie obywateli, a także zwiększanie zainteresowania młodych ludzi
badaniami i karierą naukową.

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
Od 1 stycznia 2022 roku NAWA pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla obszaru MSCA.
Kontakt: Biuro Programów dla Naukowców, mail: msca@nawa.gov.pl, tel. 22 390 35 50

I filar – infrastruktury badawcze
Zasoby i usługi umożliwiające prowadzenie badań i wspieranie innowacji:

Granty dotyczące infrastruktur badawczych mają służyć ich rozwojowi i lepszemu wykorzystaniu poprzez m.in.: połączenie w sieci w skali międzynarodowej, lepszą koordynację i integrację, wzmocnienie współpracy z

krajami trzecimi, czy budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki.

Działania integracyjne:
•

możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur

•

prowadzenie badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury

•

dostęp do specjalistycznych zbiorów

•

pokrycie kosztów badań, ale także podróży i pobytu (do 3 m-cy)/ wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu

•

można także wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny

•

pokrycie kosztów e-dostępu do zasobów

I filar – infrastruktury badawcze
• Projekt RICH – sposób na szybkie znalezienie infrastruktur
oferujących

możliwość

bezpłatnego

wykonania

badań

http://www.rich2020.eu/
• Wnioski są przyjmowane i oceniane przez przedstawicieli danej
infrastruktury. Procedura i kryteria oceny w każdym przypadku opisane są w
dokumentacji konkursowej na stronie projektu. Konkursy ogłaszane są
okresowo lub w systemie ciągłym.
• Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych

• Tematyka konkursów: wskazana w ogłoszeniu

Plan na lata 2023-2024
• DESTINATION – DEVELOPING, CONSOLIDATING AND OPTIMISING THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES LANDSCAPE, MAINTAINING GLOBAL
LEADERSHIP (INFRADEV)
• DESTINATION – ENABLING AN OPERATIONAL, OPEN AND FAIR EOSC ECOSYSTEM (INFRAEOSC)

• DESTINATION – RESEARCH INFRASTRUCTURE SERVICES TO SUPPORT HEALTH RESEARCH, ACCELERATE THE GREEN AND DIGITAL TRANSFORMATION,
AND ADVANCE FRONTIER KNOWLEDGE (INFRASERV)
• DESTINATION – NEXT GENERATION OF SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, TOOLS AND METHODS AND ADVANCED DIGITAL SOLUTIONS (INFRATECH)
• DESTINATION – NETWORK CONNECTIVITY IN RESEARCH AND EDUCATION - ENABLING COLLABORATION WITHOUT BOUNDARIES (INFRANET)

This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may
not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The information transmitted is intended only for the Member State or entity
to which it is addressed for discussions and may contain confidential and/or privileged material.

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/1st_draft_HORIZON-INFRA-2023-2024_sent_to_PC.pdf

Wspólne Centrum Badawcze
• Wspólne Centrum Badawcze wspiera rozwój badań i innowacji w Europie. Stanowi zaplecze
badawczo-naukowe KE i jest niezbędnym elementem filaru II programu HE.

• Instytuty JRC zlokalizowane w 5 krajach (Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy,

Włochy) posiadają specjalistyczne laboratoria, unikatową aparaturę badawczą i
zatrudniają ok. 3 000 specjalistów z różnych dziedzin i krajów.

• Centrum współpracuje z różnymi organizacjami na świecie, których naukowcy mają dostęp do
infrastruktury badawczej JRC poprzez podpisywane porozumienia o współpracy. JRC jest
również aktywne we wspieraniu rozwoju kariery naukowców poprzez prowadzone szkolenia i
warsztaty, czy możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach.

Dostęp do infrastruktury badawczej JRC
• Rozpowszechnianie wiedzy i wyników badań
• Wsparcie konkurencyjności aplikujących organizacji
• Wzmocnienie współpracy między nauką i przemysłem
• Szkolenie i podnoszenie kompetencji

Udostępnienie laboratoriów badawczych i innych obiektów naukowcom z sektora akademickiego i nieakademickiego,
publicznego i prywatnego.
Konkursy dostępne na stronie:
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-research/open-access-jrc-research-infrastructures_en

Science Flash for You – biuletyn JRC

https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/user-subscriptions/1833/create

Portal EURAXESS – ważne miejsce w sieci!

Established by the European Commission 17
years ago, EURAXESS is now a network spread
in more than 600 organizations, in 42 European
countries. It consists of over 1500 people,
embedded in many different types of
organisations, all dedicated to improve the life of
researchers, with special focus on international
mobility and career development issues.
The EURAXESS centers provide free
personalized assistance in 18 areas of
expertise. They guide with information and handson help with paperwork, but they do not interfere in
the relationship with authorities and decisionmakers.

Sieć Euraxess w Polsce koordynuje NAWA
Kontakt:
Monika Zaremba
monika.zaremba@nawa.gov.pl
tel. 22 390 35 27

Dziękuję za uwagę!
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia
Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych
Centrum Zarządzania Projektami
Politechnika Śląska
ul. Banacha 10
44-100 Gliwice
hpk@polsl.pl
tel: 32 237 19 98
32 237 20 92

Agnieszka Kwiatkowska
Agnieszka.kwiatkowska@polsl.pl

https://www.gov.pl/web/hpk-polska-poludniowo-zachodnia

Polub nas na Facebooku!
https://www.facebook.com/hpk.polska.poludniowozachodnia

