
   

 
Lublin, 9 lutego 2021 r. 

Szanowni Państwo, 
 
w nowym Programie Ramowym Unii Europejskiej „Horyzont Europa” nie zabrakło miejsca na prestiżowe 
granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC - European Research Council), które dostępne są dla 
przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, również w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 
Podstawowym warunkiem uzyskania grantu jest jednak bardzo wysoki, wręcz przełomowy dla danej 
dziedziny nauki charakter badań. Aby właściwie zrozumieć ideę grantów ERC i poznać zasady ubiegania się o 
nie, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie wspólnie z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (NCBR) zapraszają na 
szkolenie online pt.:  
 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych  
w naukach społecznych i humanistycznych 

 

Podczas szkolenia omówione będą rodzaje grantów ERC, formalne wymogi oraz struktura wniosku o grant. 
Praktyczne aspekty udziału w konkursach na granty ERC omówi Pani Profesor Katarzyna Marciniak 
z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego – laureatka pierwszego w Polsce grantu ERC 
Consolidator Grant w obszarze nauk humanistycznych. Program szkolenia w załączniku. 
 
Spotkanie jest dedykowane przede wszystkim naukowcom zainteresowanym złożeniem wniosku 
w konkursach o granty ERC w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 
 

Szkolenie online odbędzie się 19 lutego br. w godz. 11:00-13:00 
 

Wydarzenie zrealizowane będzie na platformie internetowej Webex, a więc uczestnicy szkolenia muszą 
posiadać urządzenie (komputer, tablet, telefon) ze stabilnym łączem internetowym. Aby zalogować się na 
szkolenie wystarczy przeglądarka internetowa, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego 
oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.rpklublin.pl w zakładce 
„SZKOLENIA”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny jednak przez wzgląd na aspekty techniczne, liczba miejsc jest 
ograniczona (maksymalnie 100 osób). Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego br. 
 
Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia otrzymają e-mail ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami na dzień 
przed wydarzeniem, w tym link, który umożliwi udział w spotkaniu. Ponadto, na ok. kwadrans przed 
oficjalnym rozpoczęciem transmisji, pod linkiem który Państwo otrzymacie, będzie możliwe przetestowanie 
jakości połączenia. 
 
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają: 

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 
o p. Urszula Czyżewska, email: uczyzewska@kul.pl   

• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej: 
o p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl,   
o p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl  

 
Serdecznie zapraszamy 

http://www.rpklublin.pl/

