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Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe wspierające międzynarodową mobilność mają na celu rozwój
kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców.
Co oferuje grant?

Możliwość realizacji własnego projektu badawczego
o dowolnej tematyce, wybór sektora: akademicki lub poza
akademicki, mobilność międzynarodową w Europie lub poza
jej granicami, szkolenia, konferencje, transfer wiedzy.

Kto może aplikować?

Doświadczony naukowiec posiadający stopień doktora lub 4letni staż naukowy wraz z instytucją goszczącą z kraju
członkowskiego lub stowarzyszonego z H2020. Doświadczenie
naukowe liczone jest od momentu uzyskania tytułu magistra.
Rodzaje stypendiów

EUROPEAN FELLOWSHIPS
Umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z H2020. W ich ramach
dostępne są granty na powrót do kariery naukowej po co najmniej 12-miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne
umożliwiające naukowcom powrót do Europy. Istnieje także możliwość wyboru panelu, w którym oceniane są tylko
projekty z instytucją przyjmującą sektora nieakademickiego. Inna możliwość to wybór panelu, do którego trafiają
dobrze ocenione projekty z instytucją znajdującą się w tzw. widening countries, które z powodu braku budżetu nie
otrzymały finansowania.
GLOBAL FELLOWSHIPS
Dają możliwość realizacji grantu od 12 do 24 miesięcy w kraju trzecim w I fazie projektu, po czym w II fazie następuje
obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy - nie obowiązuje reguła mobilności w związku z czym grant może być
realizowany także w Polsce.
W ramach obu typów stypendiów można zaplanować pobyty w innej dowolnej europejskiej instytucji na zasadzie
oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.
Finansowanie
Researcher unit cost in EUR person/month
Living
Mobility
Family
allowance
allowance
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4.880
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Institutional unit cost in EUR person/month
Research,
Management and
training and
indirect costs
networking
costs
800
650
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