
 
 
 
 

 

KONKURS W PROGRAMIE HORYZONT 2020 
 Research and Innovation Staff Exchange Scheme

 

  Jak i  j es t  ce l  akcj i  R I SE?  
 
Głównym celem konkursu RISE ogłoszonego w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions  
w Programie HORYZONT2020 jest oraz międzynarodowy i międzysektorowy transfer wiedzy 
pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi przyczyniające się do rozwoju 
innowacji i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestników projektu.  
 
 

  Na czym po lega  rea l izac ja  p rojektu?  
 

W ramach RISE finansowane są innowacyjne projekty badawcze realizowane w dowolnej 
trwające do 48 miesięcy, opierające się dziedzinie naukowej, na wymianie osób zajmujących się 

 (naukowców, w tym doktorantów oraz kadry zarządzającej, badaniami i innowacjami
administracyjnej i technicznej), pracujących w różnych krajach i sektorach. Daną osobę można 
delegować na okres od 1 do 12 miesięcy, natomiast dodatkowym warunkiem, jaki musi ona spełniać 
jest przynajmniej 6-miesięczny związek z jednostką wysyłającą (praca, studia, etc.). Środki 
przyznane na realizację projektu wydaje się na transfer wiedzy, wymianę dobrych praktyk, 
organizację i udział w szkoleniach,  warsztatach,  kursach ale też na przygotowanie spotkań 
projektowych naukowych i zarządczych. Istotne są również rozpowszechnianie i wykorzystanie 
rezultatów projektu oraz promocja i popularyzacja nauki. 
 
 

  Kto  może  wz iąć  udz ia ł  w p rojekc ie ?  
 
Do udziału w projekcie zaprasza się jednostki ze świata nauki i biznesu zlokalizowane  

 Minimalny skład konsorcjum to 3 instytucje z 3 różnych krajów. Do wyboru mamy w i poza Europą.
konsorcjum z udziałem kraju trzeciego (tj. innego niż kraj członkowski UE i stowarzyszony  
z Programem HORYZONT2020) lub konsorcjum wyłącznie europejskie, gdzie konieczni są partnerzy 
reprezentujący zarówno sektor akademicki, jak i pozaakademicki. W obu przypadkach wymiana 
musi mieć wymiar międzynarodowy, a w konsorcjum europejskim, dodatkowo, wymiar 
międzysektorowy. Finansowanie będzie jednak uzależnione od kraju do którego się wybieramy. 
 

 

  Jak iego  dof inansowan ia  można  s ię  spodz iewać?  
 

Budżet projektu opiera się na liczbie osobomiesięcy zaplanowanych na realizację projektu. 
Środki przyznawane są w formie ryczałtu, kwoty podane poniżej dotyczą 1 osobomiesiąca:  

− wymiana personelu naukowego i technicznego - (dostaje delegowany) 2000 euro 
− prowadzenie badań, szkoleń, działania sieciujące - (dostaje instytucja) 1800 euro 
− zarządzanie i koszty pośrednie – (dostaje instytucja) 700 euro 

 
 

  W jak im te rmin ie  i  w jak i  sposób  można  z łożyć  wn iosek?  
 
Nabór wniosków jest otwarty do dnia 28.04.2015 r. i odbywa się wyłącznie  on-line poprzez tzw. 
Participant Portal, który jest dostępny np. ze  strony internetowej konkursu RISE – 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
msca-rise-2015.html. Na podanej stronie można także zapoznać się z dokumentacją konkursową. 
 

W razie dalszych pytań zapraszamy na konsultacje! 
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