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Zanim zaczniemy 

 Koncepcja – szkolenie poprzez prowadzenie badań, transfer wiedzy, rozwój 
zawodowy, interdyscyplinarność, współpraca międzysektorowa 

 Kariera naukowa – gdzie jestem i gdzie widzę siebie za następne 5 lat?  

Czy ten grant jest dla mnie? 

 Wybór właściwego rodzaju grantu IF  

 Wybór instytucji goszczącej: 

 zgodnie z zainteresowaniami i celem mojego projektu  

 ze względu na doświadczenie, kontakty, szkolenia, infrastrukturę, opiekę 
merytoryczną i administracyjną  



Przygotowanie wniosku 

 Data zamknięcia konkursu 12.09.2018 

 Kontakt z instytucją goszczącą: opiekun (supervisor) i administracją 

 Dobrze jest złożyć pierwszą wersję wniosku kilka tygodni przed 

zamknięciem konkursu! 

 Dobry kontakt ze swoim opiekunem w instytucji goszczącej  

 GF – list intencyjny od instytucji w kraju trzecim  

Planowanie: 



H2020: Participant Portal  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  

  Baza konkursów, informacji, dokumentów, ekspertów 

  Narzędzie składania wniosków – tylko on-line  

  Narzędzie do informowania o rezultatach ewaluacji 

  Narzędzie do realizacji projektu, raportowania, komunikacji z oficerem 
projektu z REA  

  Narzędzie dla rejestrowania się do bazy ekspertów  

 Instytucje muszą być zarejestrowane na portalu   
                      jeden PIC  dla instytucji (Participant Identification Code)  

 Indywidualna osoba ma własne konto bez względu na liczbę składanych wniosków, 
realizowanych projektów, czy też roli eksperta oceniającego wnioski 

 Każdy wniosek ma jedno własne konto w systemie składania wniosków otwartego na 
stronie danego konkursu 

WSZYSTKO w JEDNYM 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


MSCA IF – Submission Service 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal   
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1. Załóż konto 

2. Znajdź swój 

konkurs 

3. Logowanie do 

swojego konta 

4. Zostań ekspertem 

oceniającym wnioski 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


www.kpk.gov.pl  

MSCA IF – Submission Service 

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

MSCA IF – Submission Service 

http://www.kpk.gov.pl/


Dokumenty  

  WP H2020-General Annexes 

Lektury 

 Guide for Applicants 

 Work Programme H2020 – MSCA 

 Ethics self-assesment guide 

 Gender Equality in Horizon 2020 

 MSCA IF Handbook 2018 



Informacje te można później edytować 



Panele a budżet MSCA/IF  

Wszystkie wnioski są oceniane w ramach 8 dziedzin (paneli) naukowych:  

CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY 

Standard European  
Fellowships 

Career Restart Panel  

 
Reintegration Panel  

 

Global Fellowships 

Osobna lista rankingowa w panelu 
CAR 

Society and Enterprise  
Panel  

Osobna lista rankingowa w panelu 
SE; osobny budżet 

8 list rankingowych w 
poszczególnych panelach 

naukowych; osobny budżet 

8 list rankingowych w 
poszczególnych panelach 

naukowych 

Osobna lista rankingowa w panelu 
RI 



Formularze 

administracyjne 



Formularz administracyjny (ok. 15 stron)  



www.kpk.gov.pl  

łatwy do zapamiętania i wymówienia 

krótki i zrozumiały dla nie-specjalisty 

„sam wybierz eksperta” 

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

Pierwsze spotkanie z projektem 

Konieczne odwołanie do celów i 
oczekiwanego wpływu (impact) z 

Programu Pracy Cel naukowy: dlaczego ten temat jest ważny? 
Cel szkoleniowy: jak projekt wpłynie na moją karierę? 

Resubmission? 

http://www.kpk.gov.pl/


Granty Indywidualne MSCA 

Wniosek część B 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl


MSCA: proces ewaluacji 

16 

Część B 

Formularze A 

Ewaluatorzy 

Wymogi  

formalne 

Ewaluatorzy Ewaluatorzy 
Oficjalna  

lista  

rankingowa 

Panel Aplikacja Consensus 
Indywidualna  

ocena 

Listy 

rankingowe 

Finalizacja 

Kryteria 

Kryteria Kryteria 

Eksperci 
REA KE/REA 



MSCA:  3 kryteria oceny 

EXCELLENCE 

   waga: 50%    kolejność 1 

IMPACT 

  waga: 30%    kolejność 2 

IMPLEMENTATION 

  waga: 20%    kolejność 3 

 Każde kryterium jest oceniane w skali 0–5 punktów, z dokładnością do jednego miejsca 
po przecinku. 

 Próg 70% punktów daje możliwość finansowania wniosku 
 Nie ma negocjacji  brak rekomendacji  realizujemy to co zaplanowaliśmy     



www.kpk.gov.pl  

MSCA: Dodatkowe kryterium  

OPERATIONAL CAPACITY  

Ocena instytucji przyjmującej pod kątem zasobów umożliwiających realizację grantu: 
 potencjał naukowy 
 potencjał administracyjny  
 infrastruktura 
 doświadczenie i ekspertyza instytucji i opiekuna 
 właściwa opieka merytoryczna i administracyjna nad przyjmowanym naukowcem 

OCENA:    TAK lub NIE  

EKSPERCI: 
 The description of the operational capacity for both the host and the partner organisation is 

insufficient /or missing. 
 It is doubted that the host is ready to have this proposal executed in his premises; the 

scientific leadership nor the infrastructure present can safeguard the smooth operation. 
 The proposal fails to provide information that it is feasible to conduct infancy research at the 

partner institution. There is no indication of relevant facilities and infant-adapted equipment, 
nor an indication that there is history of infancy research at the receiving lab. 

2014:  23 
2015:   7 
2016:   2 
2017:   0  

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

Kilka wskazówek (1/2)  

 Zadbać o uporządkowany, logiczny układ i opis wniosku                        
 ułatwić ekspertom znalezienie ważnych miejsc we wniosku                    

  Stosować podkreślenia, diagramy, tabele, kolory                                
 eksperci czytają i posługują się pdf w komputerze  

 Stosować się do limitu stron, wielkości i typu czcionki                       
 eksperci mają obowiązek nieczytania powyżej podanego limitu 

 Treść wniosku zgodna ze strukturą formularza                                    
 formularz ewaluacyjny zgodny ze strukturą formularza B  

 Odpowiedź na każdą kwestię z użyciem sformułowań z części B                   
 eksperci „odkreślają” we wniosku słowa kluczowe z kryteriów  

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

Kilka wskazówek (2/2) 

 Nie kopiować swoich opisów ani tekstów dokumentów KE                
 opis tych samych kwestii ale z innego punktu widzenia  

 Być pewnym tego co, dlaczego, kiedy i jak się chce zrobić                                        
 NIE dla trybu przypuszczającego, TAK dla liczb, dat, miejsc… 

 Być ambitnym, nie skromnym 

       Nie bać się podkreślać swoich mocnych stron 

 Dobry angielski, unikać hermetycznego języka naukowego                
 ewaluator to niekonieczne specjalista z naszej dziedziny   

 Dać wniosek do przeczytania komuś z zewnątrz                                   
 wyłapie to, czego my już nie dostrzegamy 

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

IF/PART B – ogólne wytyczne KE  

 TRZYMAMY SIĘ ŚCIŚLE OKREŚLONYCH LIMITÓW I WYTYCZNYCH: 
 

 struktura oraz tytuły i śródtytuły kolejnych części 

 tabele, w tym dot. etyki  

 liczba stron (punkt 1- 3 to nieprzekraczalne 10 stron) 

 czcionka: 11, tabele: 8, czytelny font 

 pojedynczy odstęp między linijkami  

 literatura i publikacje podawana w stopce czcionką 8/9 – wliczane do limitu 
stron 

 każda strona opatrzona akronimem, typem IF  (np. Standard EF) z podanym 
numerem strony Page X of Y 

 część B załączamy do systemu jako dwa pliki PDF 

  dołączenie listu intencyjnego od organizacji partnerskiej z kraju trzeciego w 
przypadku Global Fellowship. Jego brak powoduje nie branie pod uwagę 
opisanego ich udziału w projekcie = inadmissible 

w tekście nie piszemy o wynikach oceny podobnego typu projektu składanego 
w poprzednich konkursach 

KE  i eksperci 

będą trzymali 

się wytycznych  

‼ 

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

Wymyśl swoją historię…. 

EXCELLENCE 

CEL 

DZIAŁANIA 

PARTNERZY 

 

IMPACT 

KARIERA 

NAUKA 

WSPÓŁPRACA 

PROMOCJA 

IMPLEMENTATION 

ZARZĄDZANIE 

ZASOBY 

RYZYKO 

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

IF/PART B – spis treści  

___________________________ 
1.     EXCELLENCE 
2.     IMPACT 
3.     QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION  
___________________________ 
 
        
4.  CV OF THE EXPERIENCED RESEARCHER   do 5 stron  
5.  CAPACITIES OF THE PARTICIPATING ORGANISATIONS 
6.  ETHICAL ASPECTS 
7.  LETTERS OF COMMITMENT OF PARTNER  ORGANISATION                                                                
tylko dla GF 
 
 

 

Nieprzekraczalny  

limit 10 stron 
Document 1 

 
max. 10 pages 

Document 2 

http://www.kpk.gov.pl/


IF 2018: Pierwsze kryterium oceny  

1.1  Quality and credibility of the research/innovation action (novelty, 
appropriate consideration of inter/multidisciplinary and gender aspects) 

1.2  Quality and appropriatness of the training and the two way transfer of 
knowledge between the researcher and the host 

1.3  Quality of the supervision and of the integration in the team/institution  

1.4  Potential of the researcher to reach or re-enforce a position of professional 
maturity/independence during the fellowship 



IF/PART B: 1. Excellence (1.1)   

1.1 Quality and credibility of the research 
1.1.1 Introduction, state-of-the-art, objectives and overview of the action  

1.1.2 Research methodology and approach 

1.1.3 Originality and innovative aspects of planned research 

1.1.4 Interdisciplinary aspects of the actioon 

1.1.5 Gender dimension in the research content 

• Opis celu i jego realizacji z uwzględnieniem aspektów inter- / wielo-dyscyplinarnych 
oraz między sektorowych; z odniesieniem do aktualnego stanu wiedzy – state of the 
art (literatura podana w stopce); 

• Opis metodologii badań i działań badawczych z naciskiem na aspekty innowacyjne i 
interdyscyplinarne; 

• Opis wartości dodanej jaką wniesie projekt w dziedzinie wiedzy w odniesieniu do 
prowadzonych badań i projektów, z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do 
problematyki badawczej 

• Aspekty gender w odniesieniu do tematyki badawczej 

• Wyjaśnienie jak proponowane badania wpłyną na karierę i nowe możliwości 
współpracy dla instytucji goszczących  



Proszę podać przykłady badań, w których istotne mogą być aspekty gender 

26 

Wskazówki: 
• Guidance on Gender Equality in Horizon 2020 
• Gender Toolkit and Training 
      
http://www.yellowwindow.com/genderinresearch/in
dex_downloads.html 
 

http://www.yellowwindow.com/genderinresearch/index_downloads.html
http://www.yellowwindow.com/genderinresearch/index_downloads.html
http://www.yellowwindow.com/genderinresearch/index_downloads.html
http://www.yellowwindow.com/genderinresearch/index_downloads.html


www.kpk.gov.pl  

IF/PART B: 1. Excellence (1.1)   

CEL BADAWCZY 
 KISS= Keep It Stupid Simple   jasny i wyjaśniony na początku opisu  
 Realistyczny do osiągnięcia w okresie trwania grantu MSCA 
 Dlaczego jest ważny i adekwatny do aktualnego stanu wiedzy 
 Rezultaty z szerokim zastosowaniem na poziomie europejskim  
 Odzwierciedlony w innych częściach wniosku (cele pośrednie), w tym w planie 

pracy 
 

STATE-OF-THE-ART 
 FOCUS!  odnosi się do celu, tematów, technologii zaprezentowanych we 

wniosku, a nie ogólnie do dziedziny jako takiej 
 GAP!  zdefiniowana  
 CHALLANGE & CHANGE!  w obszarze naukowym, na poziomie europejskim: 

gospodarka, społeczeństwo, polityka – jak projekt wpłynie na te obszary 
 REFERENCES!  silne, ważne, aktualne podane w tekście i stopce strony: 

literatura, patenty, projekty, konferencje,.. osiągnięcia własne lub opiekuna 

http://www.kpk.gov.pl/


IF/PART B: 2.Excellence (1.1)   

BAZA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH przez Programy Ramowe 

 

 

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 



www.kpk.gov.pl  

METODOLOGIA BADAŃ 
 Zgodna ze strukturą planu pracy (odniesienia do konkretnych zadań/pakietów) 
 Wprowadzenie do opisywanych narzędzi/technik 
 Opis krok po kroku, zalety i realistyczność 
 Pokazać co zrobili inni, co my dokonaliśmy/umiemy i co planujemy  
 Secondment – dlaczego ważny z punktu widzenia projektu 

 
WAŻNE ASPEKTY  
 Innowacyjność  potencjał/ stopień innowacyjności/ zaawansowania 

proponowanych badań w stosunku do opisanego state-of the-art 
 Multi/ Interdyscyplinarność  zainteresowanie innymi dziedzinami oraz to co 

one i my możemy uzyskać z proponowanych badań   
 Międzysektorowość  dlaczego ważna jest wymiana wiedzy i współpraca obu 

sektorów (jeśli dotyczy) 

 

IF/PART B: 1. Excellence (1.1)   

http://www.kpk.gov.pl/


IF/PART B: 1.Excellence (1.2)   

Dwukierunkowy transfer wiedzy: 

 Szkolenia dla naukowca  pod kątem rozwoju kariery w różnych sektorach  

 szkolenie poprzez prowadzenie badań,  

 dodatkowe szkolenia badawcze, z tym z dziedzin pokrewnych,  

 tzw. szkolenia „miękkie” (autoprezentacja, etyka, IPR, etc.) 

 Wiedzę, którą naukowiec przekaże instytucjom w trakcie trwania projektu         
 w jaki sposób ten transfer wiedzy będzie się odbywać 

Global Fellowshpis  transfer wiedzy z kraju trzeciego do Europy 

Opis sposobu/ metod zdobycia nowej wiedzy badawczej, kompetencji  i różnych 
umiejętności przez naukowca w instytucjach goszczących oraz transferu dotychczasowej 

do instytucji goszczących: nowe umiejętności i techniki, nowe narzędzia i sprzęt; nowe 
otoczenie: kultura pracy, wiedza i osiągnięcia, zespół i współpraca międzynarodowa 

1.2 Quality and appropriatness of the training and the two way transfer of knowledge 
between the researcher and the host 



www.kpk.gov.pl  

IF/PART B: 1.Excellence (1.2)  

Nowa wiedza 

 Primarily training-through-research: individual personalised action; 

 Hands-on training activities for developing scientific (new techniques, instruments 
etc.) and transferable skills (entrepreneurship, proposal preparation to request 
funding, patent applications, management of IPR, action management, task 
coordination, supervising and monitoring, take up and exploitation of research 
results etc.); 

 Inter-sectoral or interdisciplinary transfer of knowledge (e.g. through 
secondments, short study visits); 

 Taking part in the research and financial management of the project; 

 Organisation of scientific/training/dissemination events; 

 Communication, outreach activities and horizontal skills; 

 Training dedicated to gender issues. 

 Participation in national and international conferences  

http://www.kpk.gov.pl/


IF/PART B: 1.Excellence (1.3)   

1.3  Quality of the supervision and of the integration in the team/institution 

SPECJALISTA i OPIEKUN 

 Doświadczenie naukowe, publikacje, patenty, (międzynarodowe) projekty, 
współpraca międzynarodowa naszego opiekuna 

 Doświadczenie w opiece nad naukowcami; ilu? Wcześniejsi stypendyści MSCA? 

INSTYTUCJA 

 Warunki zatrudnienia identyczne z tymi dla stałych pracowników 

 Dostęp do niezbędnej infrastruktury badawczej, zasobów, laboratoriów 

 Udział w spotkaniach, seminariach, wydarzeniach – integracja  

 Pomoc przy tworzeniu strategii rozwoju dalszej kariery naukowej: 

 Jakość, rodzaj i czas opieki merytorycznej opiekuna i zespołu 

 Przygotowanie i monitorowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Kariery 

 Odniesienie do zapisów europejskiej Karty i Kodeksu 



IF/PART B: 1.Excellence (1.4)   

Opis będzie oceniany  w odniesieniu do etapu kariery 

naukowej wnioskodawcy 

‼ 

1.4  Capacity of the researcher to reach or re-enforce a position of professional 
maturity/independence during the fellowship 

 Opis własnych dokonań naukowych, innowacyjne podejście pokazujące, że 
mamy możliwości, proponujemy nowe podejście, mamy nowe pomysły 

 Opis zainteresowań badawczych i celów w rozwoju kariery 

 Udział w projektach, popularyzacja, nagrody   

 Doświadczenie w kierowaniu, np. zespołem badawczym, stowarzyszeniem, 
kołem naukowym, organizowanie wydarzeń 

 Instytucja goszcząca mnie rozwinie bo: innowacyjne podejście do badań, 
mentoringu, międzynarodowe środowisko, oferta staży, szkoleń w różnych 
instytucjach .. 

Nie jest to CV, weźmy z niego co najlepsze w tej kwestii  

 



IF 2018: Drugie kryterium oceny  

2.1  Enhancing the potential and future career perspectives of the researcher 
after the fellowship 

2.2  Quality of the proposed measures to exploit and disseminate of action 
results 

2.3 Quality of the proposed measures to coomuncate the action activities to 
different target audiences 



IF/PART B: 2. IMPACT (2.1)   

2.1 Enhancing the potential and future career perspectives of the researcher after the 
fellowship 

 Badania: Będę ekspertem w… bo to ważny projekt o ważnej tematyce realizowany w 
renomowanej instytucji, z wybitnymi fachowcami, na najlepszym sprzęcie  

 Poznam nowe obszary, bo będą to badania wielodziedzinowe.. i rozwinę w przyszłości… 

 Wyniki badań pozwolą mi na badania…, komercjalizację,… napisanie… 

 Współpraca/ transfer wiedzy  z różnymi sektorami, instytucjami pozwoli mi na... 

 Poznam nowych wspłópracowników i w przyszłości planuję……  

 Szkolenia: Nauczę się jak zarządzać projektem, napisać projekt, założyć firmę..  

 Kariera: Po MSCA planuję: habilitację, wystąpić o grant do.., założyć własny zespół 
badawczy, firmę, wprowadzić nowe metody/moduły dla PhD, studentów… 



IF/PART B: 2. IMPACT (2.2, 2.3)   

2.2 Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the action results 

Planowane działania 
należy umieścić w 
wykresie Gantta  

w części 3.1 

 Planowane wykorzystanie wyników badań, patenty, publikacje naukowe 

 Prezentacja wyników badań na konferencjach, spotkaniach 

 Open Science 

 Opracowania, spotkania z odbiorcami końcowymi, stakeholders 

 Ochrona praw własności intelektualnej 

2.3 Quality of the proposed measures to communicate the action activities to 

different target audiences 

 Publikacje popularnonaukowe 

 Wykłady, seminaria, grupy studenckie 

 Udział w imprezach publicznych, piknikach naukowych 

 Marie Curie Ambassadors 

 Media społecznościowe, blogi naukowe 

 Adekwatne działania (jakie?) do danej grupy odbiorców (jakiej?)   



OPEN ACCESS 

37 

NIE ma obowiązku publikowania 

Jeżeli publikujemy – tylko w otwartym dostępie (Art. 29.2 GA) 

The beneficiary must ensure open access (free of charge online access for any user) 
to all peer reviewed scientific publications relating to its results. 

In particular, it must: 
(a)  as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine readable 
electronic copy of the published version or final peer reviewed manuscript accepted for 
publication in a repository for scientific publications. 
(b)  ensure open access to the deposited publication (via the repository) 
(c)  ensure open access — via the repository – to the bibliographic metadata that 
identify the deposited publication 



38 

Public engagement 

Outreach Communication 

Goes in one direction from the 

sender to the receiver. 

Communication refers to articles 

in mainstream newspapers and 

magazines, or on TV and radio 

channels. Successful 

communication requires a clear 

language and attractive 

scientific subject with 

outstanding results that can 

catch the media's attention. 

Is meant to engage a large 

audience and to bring knowledge 

and expertise on a particular topic 

to the general public. It can take 

several forms, such as school 

presentations, workshops, 

public talks, etc. The objective is 

to explain the benefits of 

research to a larger public (the 

tax payers who fund your 

research). It implies an 

interaction between the sender 

and the receiver and a two-way 

communication 



IF 2018: Trzecie kryterium oceny 

3.1 Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriatness of  

the allocation of tasks and resources 

3.2  Appropriateness of the management structure and procedures, including 

risk management 

3.4  Appropriatness of the institutional environment (infrastructure) 



IF/PART B: 3. IMPLEMENTATION (3.1)   

3.1(a) Coherence and effectiveness of the work plan 

 Opis Planu Działań w postaci pakietów pracy (WP) z krótkim opisem zadań, 
milestone, deliverables, secondments 

 Okres realizacji projektu to 1-24 (EF)  lub 1-36 (GF, CAR) miesięcy   nie 
podajemy konkretnych miesięcy, bo nie wiemy kiedy projekt się rozpocznie 

 Work Packages: podajemy krótką nazwę i ramy czasowe (start date – end date), 
cel i opis zadań 

 Deliverables: ograniczona liczba, bo trzeba je zrealizować i sprawozdać! ; 
ponumerować zgodnie z numerem WP (1.1, 2.3) do którego przynależą; 
przynajmniej 1 D w WP; podać miesiąc wykonania;  

 Milestone: krytyczne momenty w projekcie, zwykle związane z częścią badawczą, 
2-3 w całym projekcie  

Milestones ≠ Deliverables 



IF/PART B: 3. IMPLEMENTATION (3.2)   

3.1(b) Appropriateness of the allocation of tasks and resources 

 Opis udziału instytucji w główne zadania projektu  każdy ma swoją rolę   

 Przedstawienie wykonalności zadań w tej instytucji i przez tego naukowca w 
zaplanowanym czasie 

 Odpowiednia infrastruktura, środowisko, otoczenie 

 Tylko adekwatne szkolenia umożliwiające realizację celu projektu i spełnienie 
planów w przyszłości   

 Logiczne połączeni pakietów pracy i ich odpowiednie dopasowanie w czasie 

 Opis infrastruktury w poszczególnych instytucjach niezbędnych do realizacji 
projektu  tylko tu możemy zrobić badania 

 Dostępność zasobów instytucji dla naukowca:, np. nielimitowany do…. 

 Dostosowanie planowanych prac do budżetu 



IF/PART B: 3. IMPLEMENTATION (3.3)   

3.2 Appropriateness of the management structure and procedures, including risk 
management 

 Struktura zarządzania, obowiązki poszczególnych osób/działów w instytucjach, 
organizacja szkoleń i wyjazdów dla naukowca  quality management  

 Sposób monitorowania postępów naukowych w projekcie oraz                                 
rozwoju kariery   Plan Rozwoju Kariery  

 Zarządzanie finansami i prawami własności intelektualnej  

 Porozumienie pomiędzy partnerami (partnership agreement) dla GF i w przypadku 
secondments  

 Opis potencjalnych problemów badawczych lub administracyjnych i ewentualne 
plany naprawcze risk management 

 

 



IF/PART B: 3. IMPLEMENTATION (3.4)   

3.3 Appropriateness of the institutional environment (infrastructure) 

 Aktywne zaangażowanie instytucji goszczącej i instytucji partnerskich w realizację 
projektu (główne zadania)  

 Komplementarność instytucji biorących udział w projekcie  głębszy opis 
zespołów badawczych?  

 Opis infrastruktury w poszczególnych instytucjach niezbędnych do realizacji 
projektu  tylko tu możemy zrobić badania 

 Dostępność zasobów instytucji dla naukowca, np. do aparatury, biblioteki, baz 
danych, niezbędnych do wykonania projektu 
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IF/PART B: 4. CV 

• zaangażowanie w popularyzację nauki  

• członkostwo w różnych organizacjach 

• doświadczenia w nauczaniu  

• udział w szkoleniach, kursach  

4. CV of the Experienced Researcher  

Maksymalnie  

5 stron 

1. Publications in peer-reviewed scientific journals, peer-reviewed conference proceedings and/or 
monographs of their respective research fields, indicating also the number of citations (excluding 
self-citations) they have attracted.  

2. Granted patent(s).  

3. Research monographs, chapters in collective volumes and any translations thereof.  

4. Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or 
international advanced schools.  

5. Research expeditions that the Experienced Researcher has led.  

6. Organisation of International conferences in the field of the researcher (membership in the 
steering and/or programme committee).  

7. Examples of participation in industrial innovation.  

8. Prizes and Awards.  

9. Funding received so far 

10.Supervising, mentoring activities,  
if applicable  



IF/PART B/C – osoby bez doktoratu  

• Tabelę wypełniają 
wyłącznie osoby, 
które nie mają 
stopnia doktora 
nadanego przed 
terminem 
zamknięcia konkursu 

 

• Dane musza być 
zgodne z 
informacjami w 
części A 
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IF/PART B: 5 Capacity of the Participating Organisations    

5.  Capacity of the Participating Organisations   

                                                            Beneficiary (strona na instytucję)   



IF/PART B: 5 Capacity of the Participating Organisations    

5. Capacity of the Participating Organisations    

                                       Partner Organisations (jedna strona na partnera)         



www.kpk.gov.pl  

IF/PART B:  6. Ethical Issues  

 

 

 Zgodność z Tabelą w formularzu A 

  jeśli jakaś kwesta nas dotyczy należy dokonać samoanalizy z uwzględnieniem 
krajowych regulacji  

  w przypadku akceptacji wniosku KE może poprosić o dokumenty: (1) opinia 
krajowej komisji etyki; (2) dokument wymagany przez prawo krajowe  

  wyjaśnienie w jaki sposób zasady etyczne będą brane pod uwagę w odniesieniu 
do celów, metodologii i wpływu (impact) projektu. 

6. Ethical Issues 

7. Letters of Commitment – tylko dla Global Fellowship 

 Zeskanowana kopia listu intencyjnego od instytucji partnerskiej  z kraju trzeciego, 
w której odbywać się będzie faza wyjazdowa Global Fellowship 

 Brak takiego listu spowoduje, że przy ocenie wniosku instytucja ta nie będzie 
brana pod uwagę, a co za tym idzie również cala faza wyjazdowa projektu 

 Minimalne wymogi: oficjalny papier z nagłówkiem i pieczątką, z datą po otwarciu 
konkursu, wola aktywnego uczestnictwa w projekcie 

http://www.kpk.gov.pl/


Proszę podać przykłady badań, w których istotne mogą być kwestie etyczne 
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www.kpk.gov.pl  

http://www.kpk.gov.pl/


www.kpk.gov.pl  

Niczego w życiu nie należy się bać,  

należy to tylko zrozumieć 

Maria Skłodowska-Curie  

Powodzenia! 

http://www.kpk.gov.pl/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  

 

Magdalena Chomicka 

kom. +48 728 516 884 
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl 

Bogna Hryniszyn 

kom. +48 500 207 843 
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl 

Adam Głuszuk 

kom. +48 500 206 039 
adam.gluszuk@kpk.gov.pl 

Anna Wiśniewska 

kom. +48 664 032 124 
anna.wisniewska@kpk.gov.pl 

mailto:katarzyna.walczyk@kpk.gov.p
mailto:bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
mailto:adam.gluszuk@kpk.gov.pl
mailto:anna.wisniewska@kpk.gov.p
https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl

