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Wymiana pracowników w ramach Wymiana pracowników w ramach 
programu RISEprogramu RISE



Excellent Science
Doskonała Baza Naukowa

European Research Council (ERC)
Frontier research by the best individual teams

13 095 mld €

Future and Emerging Technologies
Collaborative research to open new fileds of 

2 696 mld €
Collaborative research to open new fileds of 
innovation

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Opportunities for training and career development

6 162 mld €

Research infrastruktures (incluging e-infrastructure)

Ensuring access to world-class facilities
2 488 mld €



Marie Skłodowska-Curie Actions

CEL: Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z 
kapitału intelektualnego Europy celem kreowania umiejętności, 

wiedzy i innowacji

promowanie 
atrakcyjnych 
warunków pracy 
badawczej oraz 

rozwój 
innowacyjnych 
programów 
szkoleniowych

współpraca 
sektorów: 
akademickiego i 
pozaakademickie

upowszechnianie 
wyników badań, 
promocja zawodu 
naukowcabadawczej oraz 

zatrudnienia
szkoleniowych pozaakademickie

go
naukowca

Badania
Działania 

szkoleniowe
Transfer 
wiedzy

Rozwój potencjału Rozwój potencjału 
ludzkiego instytucji. ludzkiego instytucji. 
Rozwój kariery Rozwój kariery 
indywidualnego indywidualnego 
naukowca.naukowca.



Charakterystyka MSCA

• Wszystkie typy badań i innowacji; od badań podstawowych 
do zastosowań rynkowych

• Wszystkie dyscypliny proponowane przez wnioskodawców
Dziedzina

• Wszystkie typy instytucji, organizacji, firm zajmujące się • Wszystkie typy instytucji, organizacji, firm zajmujące się 
innowacyjnymi rozwiązaniami i badaniami

• Instytucje z krajów członkowskich UE (MS), stowarzyszonych 
z H2020 (AC) oraz z krajów trzecich (TC)

Instytucje

• Badacze na każdym etapie kariery, dowolnej narodowości i 
kraju pochodzenia

• Pracownicy instytucji i firm biorących udział w projekcie
Naukowiec



Instytucje w MSCA

SEKTOR AKADEMICKI

• publiczne i prywatne uczelnie przyznające stopnie naukowe, publiczne
i prywatne instytucje naukowe typu non-profit, których głównym celem
jest prowadzenie badań

• International European Interest Organisations (CERN, EMBL, JRC) –
zdefiniowane w art. 2.1 (12) of the H2020 Rules of Participation.zdefiniowane w art. 2.1 (12) of the H2020 Rules of Participation.

SEKTOR POZAAKADEMICKI

• prywatne przedsiębiorstwa, MŚP, duży przemysł, organizacje
charytatywne i non-profit (NGOs, trust, fundacje), organizacje
międzynarodowe (UN, WHO), muzea, szpitale i wszystkie podmioty
społeczno-ekonomiczne, które nie należą do sektora akademickiego.



Status instytucji w MSCA

SEKTOR 
AKADEMICKI

SEKTOR 
POZAAKADEMICKI

• podpisują kontrakt i otrzymują fundusze z KE
• zaangażowani w każdy etap projektu
• zatrudniają naukowców
• znajdują się w MS/AC

BENEFICJENCI
(BENEFICIARIES)

BENEFICJENCI
(BENEFICIARIES)

• nie podpisują kontraktu z KE
• szkolą i goszczą naukowców przez określony czas
• koszty działań pokrywane przez beneficjenta
• do wniosku należy dołączyć list potwierdzający udział

ORGANIZACJE 
PARTNERSKIE

(PARTNER ORGANISATION)

ORGANIZACJE 
PARTNERSKIE

(PARTNER ORGANISATION)



Typy konkursów MSCA

• Innovative Training Network
• Innowacyjne Sieci SzkolenioweITN

• Research & Innovative Staff Exchange
• Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i 

innowacjami
RISE

• Co-funding of regional, national, international programmes
• Współfinansowanie programów grantowychCOFUND

• Researcher’s Night
• Noc NaukowcówNIGHT

• Individual Fellowships
• Indywidualne granty badawczo-szkolenioweIFIF



RISE

• Współpraca naukowa (projekt) realizowana poprzez wymianę 
pracowników.

• Tworzenie nowych sieci współpracy i wzmacnianie istniejących.
• Tworzenie nowych koncepcji i pomysłów badawczych (produkty, usługi         

Cele

• Tworzenie nowych koncepcji i pomysłów badawczych (produkty, usługi         
i procesy) poprzez wspólne innowacyjne i kreatywne badania.

• Zdobywanie nowych kompetencji, rozwój kariery pracowników.
• Wykorzystywanie komplementarności i synergii różnych instytucji, krajów      

i sektorów.
• Wymiana dobrych praktyk w zakresie kultury i organizacji pracy pomiędzy 

sektorami oraz instytucjami.
• Transfer wiedzy „from research to market” i odwrotnie – zamiana 

kreatywnych pomysłów na innowacyjne produkty/usługi/procesy.



RISE

Charakterystyka • Wymiana międzynarodowa (wymóg) 
i międzysektorowa pracowników w ramach konsorcjum

• Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy (4 lata) 

Konsorcjum • Projekt realizowany w konsorcjum międzynarodowym: Konsorcjum • Projekt realizowany w konsorcjum międzynarodowym: 
min. 3 instytucje z 3 różnych krajów (w tym min. 2 
z krajów MS/AC), 

• Ponad to minimum można poszerzyć konsorcjum o 
dowolną liczbę partnerów z MS, AC i krajów trzecich 
(TC).

TC – list intencyjny



Intersectoral /
International exchanges

MS/AC TC

 Kraje MS/AC - wymiana pomiędzy sektorem 
akademickim i pozaakademickim

 Oddelegowania pomiędzy krajami MS/AC i TC -
sektor jest nieistotny

MS/AC TC



RISE: narzędzia

• Oddelegowania pracowników do zagranicznych instytucji.

• Maksymalna liczba oddelegowani w projekcie: 540 osobomiesięcy.

KE finansuje tylko wymiany międzynarodowe:
• wymianę międzysektorową pomiędzy MS/AC
• oddelegowania z MS/AC do dowolnego sektora z krajów trzecich
• przyjazdy z TC  - tylko kraje wymienione w Aneksie A 

• Organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów.

• Udział w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych.

• Organizacja spotkań projektowych naukowych i zarządczych.

• Rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu.

• Działania promocyjne i popularyzatorskie nauki .

• przyjazdy z TC  - tylko kraje wymienione w Aneksie A 

Wymiana pomiędzy TC: brak finansowania!



RISE: oddelegowania pracowników 

Pracownicy:
• Naukowcy: 

• ER (Experienced Researcher), 
• ESR (Early-Stage Researcher).

• Kadra techniczna (TECH), administracyjna (ADM) i zarządzająca (MNG) 
zaangażowana w działania innowacyjne i badawcze projektuzaangażowana w działania innowacyjne i badawcze projektu

KRYTERIUM FORMALNE: pracownik musi być związany z instytucją wysyłającą min. 
1 miesiąc (full-time), bezpośrednio przed datą rozpoczęcia pierwszego oddelegowania. 



RISE: oddelegowania pracowników 

 Długość oddelegowania: 1 – 12 miesięcy.

 Oddelegowanie jednego pracownika musi trwać przynajmniej 1 miesiąc           

(w tej samej organizacji, w ciągu trwania projektu).

 Pobyty mogą być dzielone na krótsze okresy.

 Ten sam pracownik może być oddelegowany do kilku partnerów w sumie na 12  Ten sam pracownik może być oddelegowany do kilku partnerów w sumie na 12 

miesięcy. 

 W trakcie oddelegowania 100% czasu pracy poświęcone na projekt.



RISE zasady finansowe

Koszty oddelegowania: 
zakwaterowanie, diety, 
koszty podróży

Oddelegowani pracownicy powinni otrzymywać przez cały czas swoje 
normalne wynagrodzenie.

Instytucja otrzymuje dofinansowanie z KE tylko na czas oddelegowania 
pracownika

2,100



Przydatne linkiPrzydatne linki



Baza CORDIS

• Skład konsorcjum,

• budżet,

• wyniki projektów (deliverables),

• abstrakt (cele)

https://cordis.europa.eu/projects/enhttps://cordis.europa.eu/projects/en



Projekty realizowane 
w Polsce

Polskie instytucje w projektach MSCA w programie 
Horyzont 2020 (strona kpk.gov.pl)

• http://www.kpk.gov.pl/?page_id=34659



• Dodatkowe materiały 
przydatne w aplikacji o 
granty MSCA.

• Realizowane projekty –
historie sukcesu 
wybranych zespołów wybranych zespołów 
badawczych.

• Statystyki konkursów.

www.net4mobilityplus.eu



Blog MSCA FAQ

http://mariecurieactions.blogspot.be/



Strona KE 
poświęcona MSCA

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/



https://www.mariecuriealumni.eu/

Marie Curie Alumni 
Association



Euraxess

Nowy portal
https://www.euraxess.pl/pl

Baza ofert pracy 
i oferty instytucji 
goszczących, 
poszukiwanie partnerów poszukiwanie partnerów 
do projektów



Zapraszamy do kontaktu 

Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Ramowych UE

Dziękuję za uwagę

Polub nas na Facebooku!
www.facebook.com/rpk.krakow

Programów Ramowych UE

Centrum Transferu Technologii 
Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek WIŚiE, pokój  nr 8 (parter)
sliwinska@transfer.edu.pl

tel. kom. 663 708 426 (do kontaktu w czasie pracy zdalnej)
tel:    0 12 628 25 88 
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