
Wyszukiwarka ofert w zakresie finansowania mobilności międzynarodowej/międzystektorowej ze źródeł 
krajowych i zagranicznych - programy/działania etc. obsługiwane przez BMPB 

Adresaci  

studenci studiów licencjackich NIE 
studenci studiów magisterskich NIE 
studenci z zagranicy NIE 
mgr z co najmniej 4-letnim 
doświadczeniem naukowym 

 
NIE 

doktoranci NIE 
osoby ze stopniem dr TAK 
osoby z tytułem prof. TAK 
naukowcy z zagranicy TAK 
Instytucje prowadzące badania 
naukowe (granty instytucjonalne) 

 
TAK 

Nazwa programu Horyzont Europa 
Podprogram / działanie Granty Europejskiej Rady ds. badań Naukowych (ERC grants) 
Mobilność wyjazdowa TAK 
Mobilność przyjazdowa TAK 
Badawcza TAK 
Dydaktyczna NIE 
Szkoleniowa NIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krótki opis programu / 
podprogramu / działania 

Rodzaje Grantów w zależności od doświadczenia badawczego: ERC 
Starting Grants (2-7 lat po doktoracie), ERC Consolidator Grants (7-12), 
ERC Advanced Grants (naukowcy z wybitnym dorobkiem naukowych z 
ostatnich 10 lat) 
CEL: Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, 
przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o 
uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem. 
ADRESACI: Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się 
dorobkiem ostatnich 10 lat. 
ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW: Projekty mogą być realizowane we 
wszystkich dziedzinach naukowych bez ograniczeń. Projektem i zespołem 
badawczym kieruje lider (Principal Investigator). Zarówno lider, jak i 
członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt 
wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza w wybranej 
instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak 
musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 
programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje 
się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie 
innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 
5 lat. 
ZASADY FINANSOWANIA 
Budżet projektu od 1 do 2,5 mln euro (w szczególnych przypadkach do 3,5 
mln euro) 

 
Termin składania wniosków 

Brak stałych terminów. Proszę śledzić informacje o konkursach na Portalu 
Uczestnika (Participant Portal) 

Źródło finansowania UE 
 

Biuro i osoba do kontaktu na UW 
Biuro Obsługi Badań UW, Diana Pustuła, tel. 5524214, Izabela 
Dranka, tel. 5520743 

 
 

Więcej informacji: 

ERC Starting Grants: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630; 
ERC Consolidator Grants: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628; 
ERC Advanced Grants: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#%01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620

