
Szanowni Państwo

14.  marca  br.  Komisja  Europejska  ogłosiła  ostatnie  konkursy  na  granty  indywidualne  Marie  Curie, 
adresowane do naukowców posiadających miniumum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone 
od momentu uzyskania dyplomu magistra) lub stopień doktora:

Na czym polegają?

Celem tego działania jest wsparcie doświadczonych naukowców na różnych etapach kariery w pozyskiwaniu 
przez  nich  nowych  umiejętności  badawczych  oraz  doświadczeń  o  charakterze  międzysektorowym. 
Umożliwiają indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy 
w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O  to  stypendium  mogą  ubiegać  się  naukowcy  z  krajów  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  z  krajów 
stowarzyszonych  z  7PR,  którzy  mają  tytuł  doktorski  lub  co  najmniej  4-letnie  doświadczenie  w  pracy 
badawczej, liczone od momentu uzyskania tytułu magistra.
Jakie tematy badań będą wspierane?
Wsparciem mogą zostać objęte wszystkie dziedziny badań.

Jakie są procedury?

Wnioski  są  składane  wspólnie  z  instytucją,  w  której  realizowane  będą  badania  i  są  oceniane  przez 
zewnętrznych, niezależnych ekspertów w oparciu o szereg ustalonych z góry kryteriów. Wsparcie finansowe 
zostanie udzielone najlepszym projektom na okres od 12 do 24 miesięcy.

Co jest objęte finansowaniem?

Wsparcie jest przeznaczone na szkolenie doświadczonych naukowców (w tym na pozyskanie przez nich 
dodatkowych  umiejętności)  oraz  na  wydatki  związane  z  ich  transnarodową  mobilnością  wynikające  z 
"indywidualnego planu rozwoju kariery", ustalonego przez zainteresowanego naukowca wspólnie z jego/jej  
opiekunem w instytucji  goszczącej. Wsparcie obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie naukowca oraz 
dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Kiedy aplikować?

Wnioski  należy składać on-line w terminie do 14.  sierpnia br.  godz.  17.00 czasu brukselskiego poprzez 
Electronic Proposal Submission (SEP).

RODZAJE STYPENDIÓW

1. Marie Curie Intra-European Fellowships – grant przyznawany jest na wyjazd badawczo-szkoleniowy do 
dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z 7.PR na okres od 12 do 24 miesięcy.

Naukowiec przygotowuje wniosek w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją i  składa go on-line.  
Naukowców mogą przyjmować dowolne europejskie instytucje, które zajmują się prowadzeniem badań, w 
tym prywatne przedsiębiorstwa. Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej 
niż  12  miesięcy  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat.  Projekty  mogą  dotyczyć  wszystkich  dziedzin  nauki,  to 
naukowiec decyduje o przedmiocie swoich badań. Finansowanie obejmuje wszystkie  koszty związane z 
zatrudnieniem  naukowca,  prowadzonych  badań  i  szkoleń  oraz  koszty  zarządzania  i  koszty  pośrednie.  
Budżet konkursu to 134 mln €.

2.  Marie  Curie  International  Outgoing  Fellowships  –  grant  przyznawany  jest  na  wyjazd  badawczo-
szkoleniowy  do  wybranego  przez  siebie  kraju  pozaeuropejskiego  na  okres  od  12  do  24  miesięcy  z 



obowiązkową roczną fazą powrotną w instytucji znajdującej się w UE lub kraju stowarzyszonym z 7.PR.

Naukowiec przygotowuje wniosek w porozumieniu z wybranymi przez siebie instytucjami i składa go on-line. 
Naukowców mogą przyjmować dowolne instytucje, które zajmują się prowadzeniem badań, w tym prywatne 
przedsiębiorstwa.  Grantu  nie  można  realizować  w  kraju,  w  którym naukowiec  przebywał  dłużej  niż  12 
miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.  Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin  nauki,  to  naukowiec 
decyduje o przedmiocie swoich badań. Finansowanie obejmuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem 
naukowca, prowadzonych badań i szkoleń oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie. Budżet konkursu to 
44,5 mln €.

3. Marie Curie International Incoming Fellowships – grant  przyznawany jest naukowcom przebywającym 
poza Europą na przyjazd badawczo-szkoleniowy do wybranego przez siebie kraju UE lub stowarzyszonego 
z 7.PR na okres od 12 do 24 miesięcy.

Naukowiec przygotowuje wniosek w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją i  składa go on-line.  
Naukowców mogą przyjmować dowolne instytucje, które zajmują się prowadzeniem badań, w tym prywatne 
przedsiębiorstwa.  Grantu  nie  można  realizować  w  kraju,  w  którym naukowiec  przebywał  dłużej  niż  12 
miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.  Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin  nauki,  to  naukowiec 
decyduje o przedmiocie swoich badań. Finansowanie obejmuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem 
naukowca, prowadzonych badań i szkoleniem oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie. Budżet konkursu 
to 44,5 mln €.

Wszystkie zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy
(pmamcarz@kul.pl)  lub  telefoniczny  (509630598).  Jeżeli  zgłosi  się  odpowiednia  liczba  osób,  zostaną 
zorganizowane  przez  Regionalne  Konsorcjum  Programów  Badawczych  UE  warsztaty  wspomagające 
realizację projektu (pomoc w pisaniu grantu).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
dr Piotr Mamcarz
Dział Obsługi Badań i Projektów Naukowych  CN-016
e-mail: pmamcarz@kul.pl
telefon: 509 630 598
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