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Dr hab. Ewelina Knapska, dr hab. Magdalena Król i dr Marcin Łukasz Pilipczuk 
zdobyli granty badawcze w tegorocznej edycji konkursu Starting Grants 

organizowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Na swoje 
projekty otrzymali łącznie blisko 5 mln euro. W staraniach o dofinansowanie 
wsparło ich m.in. Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Starting Grants przyznawane są przez ERC w ramach programu Horyzont 2020 i mogą wynosić do 
1,5 mln euro (z możliwością zwiększenia tej kwoty do 2 mln euro). Ich adresatami są młodzi uczeni 
(od  2  do 7 lat po doktoracie), którzy już mogą się poszczycić znaczącym dorobkiem, i  którzy chcą 
realizować odważne, nowatorskie projekty badawcze.

Polskich uczonych starających się o granty ERC wsparło organizacyjnie m.in. powołane w tym roku 
Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. W czerwcu zorganizowało próbne panele eksperckie dla naukow-
ców zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Dzięki temu prawie wszyscy mogli przećwiczyć 
swoje prezentacje przed w sumie dwudziestoma pięcioma specjalistami.

W tegorocznej edycji konkursu polskim uczonym udało się uzyskać trzy granty (najwięcej podczas 
trwania programu Horyzont 2020), a zatem wyrównać rekord z 2010 r.

Dr hab. Ewelina Knapska jest kierownikiem Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii 
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Celem zgłoszonego przez nią projektu jest zrozumienie, 
jak ciało migdałowate kontroluje „zarażanie emocjonalne”, czyli przekazywane społecznie pozytywne 
i negatywne emocje.

Finansowanie w  ramach programu otrzymają także prace dr  hab. Magdalena Król, prof.  nadzw. 
z  Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Pani profesor zajmuje się immunologią nowotworów. Zgłoszony przez nią projekt ma na celu 
poznanie znaczenia nowoodkrytej funkcji komórek odpornościowych i  wykorzystanie jej do leczenia 
przerzutów nowotworowych.

Planowane badania dr. Marcina Pilipczuka z  Wydziału Matematyki, Informatyki i  Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego są z pogranicza matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. Zespół 
dra Pilipczuka będzie badać matematyczne (kombinatoryczne) własności sieci – komputerowych, dro-
gowych itd. – pod kątem zastosowań algorytmicznych, czyli do opracowania szybszych i wydajniejszych 
programów rozwiązujących m.in. problemy, które można określić mianem problemów spójności.

Granty ERC dla Polaków

Trójka
na Starcie
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Dr hab. Ewelina Knapska 

Kierownik Pracowni Neurobiologii Komórki w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN 
w Warszawie. Ukończyła studia na wydziale Biologii (2001 r.) i Psychologii (2004 r.) 
Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu 2006 r. obroniła pracę doktorską „Zróżnicowanie 
aktywności jąder ciała migdałowatego w zależności od rodzaju zastosowanej stymulacji 

emocjonalnej”, a w 2013 r. uzyskała habilitację. Odbyła dwuletni staż na Uniwersytecie Michigan w USA. 
Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Academia Europaea, a także laureatka pro-
gramów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Kolumb (2006 r.) oraz Powroty (2008 r.).

Dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw.

Pracuje w  Katedrze Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zajmuje się immunologią nowotworów, 
w  szczególności wpływem komórek układu odpornościowego na powstawanie 
przerzutów nowotworowych oraz rozwijaniem nowatorskich metod dostarczania 

leków do guzów. Odbyła staże naukowe w Holandii, Belgii, Szwecji i USA, aktualnie jest Profesorem 
Wizytującym na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Laureatka licznych nagród, m. in. Stypendium 
START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011  r. i  2012  r.), Stypendium MNiSW dla wybitnych 
młodych naukowców (2012 r.), Young Investigator Scholarship in Veterinary Medicine przyznanej 
przez Pfizer Animal Health (2012 r.), Nagród Naukowych tygodnika „Polityka” w kategorii nauka 
(2013  r.), stypendium habilitacyjnego L`Oreal i  Unesco „Dla kobiet nauki” (2013  r.). W  2014  r. 
została laureatką plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii nauka oraz Ambasadorem Nauki w kam-
panii promocyjnej MNiSW „Zawód naukowiec”. Współwłaścicielka firmy „Cellis”, w kórej rozwijane 
są innowacyjne projekty biotechnologiczne.

Dr Marcin Pilipczuk 

Pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, 
gdzie w  latach 2008‒2012 przygotowywał doktorat z zakresu informatyki. W roku 
akademickim 2013/14 przebywał na Uniwersytecie w Bergen, rok akademicki 2014/15 
spędził na Uniwersytecie w Warwick, zaś jesień 2015 roku spędził w Simons Institute 

for Theory of Computing w  Berkeley.  Laureat prestiżowych nagród –  otrzymał m.in. Stypendium 
START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011  r. i  2012  r.), nagrodę im. Witolda Lipskiego dla 
młodych naukowców w  zakresie informatyki (2012  r.) oraz  International Stefan Banach Prize for 
a  Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences (2013  r.). Członek zwycięskiej drużyny 
Uniwersytetu Warszawskiego w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym 
(ACM International Collegiate Programming Contest) w 2007 r.

Biogramy laureatów

Kto jest
kim

PA
N

PA
N

U
W
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O pierwszym sukcesie i dalszych planach Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN 
rozmawiamy z prof. dr hab. Jerzym Duszyńskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk 

i prof. dr hab. Pawłem Rowińskim, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk.

Sukces, czyli początek
długiej drogi

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN rozpoczęło działalność w kwietniu 2016 roku, a już 
w sierpniu troje polskich młodych naukowców dostaje European Research Council Starting 
Grants – to wspaniałe osiągnięcie...

Paweł Rowiński: Trzy ERC Starting Grants w  jednej edycji to najlepszy polski wynik. Właśnie 
po to stworzyliśmy Biuro –  by zwiększyć obecność Polaków wśród beneficjentów grantów ERC. 
Intensyfikacja współpracy z  kandydatami, ich przygotowanie, trening, a  wcześniej wyławianie 
tych osób, dokładnie temu służą. W przypadku czterech osób wkroczyliśmy na etapie drugiej fazy 
konkursu, gdy muszą się oni przygotować do wystąpień w Brukseli, podczas których ich wnioski 
oceniają eksperci.

W brytyjskich i amerykańskich szkołach uczniowie muszą często indywidualnie pracować nad 
różnymi projektami, a potem dokonać ich prezentacji na forum klasy, obronić swój pomysł 
i wziąć udział w debacie. W polskich szkołach tego nie ma i być może dlatego dorośli akademicy 
nie potrafią zagrać głównej roli w pewnego rodzaju naukowym performansie.

P.R.: Anglosaski model edukacji, o którym Pani mówi, sprawia, że Anglicy i Amerykanie są zawsze 
dobrze przygotowani do swoich wystąpień. Brytyjczycy biją na głowę wszystkich pozostałych 
Europejczyków ubiegających się o granty.
Jerzy Duszyński: Ale nawet kraje odnoszące największe sukcesy mają bardzo rygorystyczny program 
przygotowywania kandydatów. Zwrócono nam uwagę, że tego u nas brakuje. Uzupełniliśmy tę lukę 
i wydaje mi się, że bardzo pomogliśmy naszym kandydatom.
P.R.: Ich prezentacje udoskonaliły się w zauważalnym stopniu.
J.D.: Takie mieliśmy poczucie. Zorganizowaliśmy panele, w  których kandydatów oceniali wybitni 
specjaliści i to właśnie poprawiło jakość prezentacji.

Z fotoreportażu towarzyszącego jednemu z tekstów im poświęconych na portalach Pan.pl 
oraz Naukaonline.pl można wywnioskować, że trenujący swoje wystąpienia uczeni byli dosyć 
zrelaksowani.

P.R.: Tymczasem niektórzy stwierdzili, że prezentacje były nawet bardziej stresujące, niż w Brukseli. 
Przez to, że znają swoje środowisko zawodowe, bali się kompromitacji. Doszedł więc tutaj taki rodzaj 
stresu, którego nawet nie braliśmy pod uwagę.
J.D.: Nasze pytania nie były grzecznościowe.
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Prezentacja w Brukseli trwa dziesięć minut. Ile trwała podczas paneli w PAN?
J.D.: Utrzymaliśmy ten sam rygor.
P.R.: Tyle, że mogliśmy przepytać tę samą osobę kilka razy. Eksperci, często z doświadczeniami 
w panelach ERC, byli na ogół bardzo życzliwi. Im też zależy, by nasi naukowcy odnieśli sukces. 
Dobrze jednak wiedzą, jaki rodzaj pytań zadawanych jest w  Brukseli, na co trzeba zwrócić 
uwagę. Często pytania są bardzo nieformalne i  nie dotyczą ani projektów, ani nawet dziedzin, 
które projekty reprezentują. Paneliści mówili więc o sposobach prezentacji, zachowania, a nawet 
o doborze ubioru.

Czy istnieje jakiś wzorzec prezentacji przed komisją, czy każde posiedzenie jest zupełnie inne 
i można tylko sformułować pewne wytyczne, wskazujące raczej na to, czego młodzi naukowcy 
powinni unikać podczas rozmowy?

P.R.: Przede wszystkim nie można zanudzić komisji, która danego dnia wysłuchała już na przykład 
kilkudziesięciu prezentacji. Trzeba pokazać emocje, by eksperci widzieli, że uczoną lub uczonego 
rzeczywiście pasjonuje jego projekt. Wielu naszych kandydatów było zaskoczonych, że to istotna 
kwestia. Wiedzą o tym najczęściej dopiero za drugim podejściem, nie są na to przygotowani.
J.D.: A  choć w  tym etapie biorą już udział wybitne osoby –  uzdolnione, zmotywowane, z  dobrych 
ośrodków, z udokumentowanymi osiągnięciami, mające za sobą pracę w ośrodkach za granicą – trzeba 
pamiętać, że tutaj, jak w sporcie olimpijskim, liczą się szczegóły...

… setne sekundy...
J.D.: Tak, setne sekundy.
P.R.: I efekt artystyczny, jak w gimnastyce. Coś, co trudno wyjaśnić. Jak w przypadku dwóch bardzo 
podobnie grających pianistów, z  których jeden wygrywa, ponieważ wywarł na jurorach silniejsze 
wrażenie. Wydaje mi się, że młodzi polscy naukowcy często wypadają zbyt poprawnie, nie mają tej 
– jak Pani zauważyła – umiejętności performansu.

Być może brakuje im spontaniczności.
P.R.: To prawdopodobne. Chociaż są ludzie niespontaniczni z  natury i  jeśli by próbowali tę spon-
taniczność w sobie uruchomić na siłę, wypadnie to sztucznie. A naturalność także jest tutaj ważna.

Czy nasi kandydaci potrafią się dobrze zaprezentować w języku angielskim?
J.D.: Pod tym względem jest świetnie.

Najwięcej grantów Polacy otrzymują w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjnych, najmniej 
– humanistycznych. Czy polscy uczeni sądzą, że w humanistyce mają małe szanse, czy obawiają 
się, że nauki humanistyczne są w odwodzie?

P.R.: Trudno powiedzieć. Ale jednym z naszych celów jest rozszerzenie obszarów, w których uczone 
i uczeni będą aplikować. Po wizycie w Budapeszcie widzimy, że węgierscy uczeni wcale nie są od nas 
lepsi, a dostają grantów o wiele więcej, również w dziedzinach humanistycznych, na przykład doty-
czących przemian ustrojowych. A przecież transformacja ustrojowa rozpoczęła się u nas – dlaczego 
to nie my aplikujemy o  granty na projekty naukowe o  takiej tematyce? Jakoś nie widzę u  naszych 
humanistów przekonania, że warto, i że można to zrobić.
J.D.: Poza tym przekonanie o  czyichś znakomitych wynikach budowane jest w  oparciu o  prace 
opublikowane w języku angielskim...
P.R.: … choć laureaci z innych krajów publikują także po francusku czy niemiecku, tyle że w czaso-
pismach o międzynarodowym zasięgu.
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Polscy uczeni zbyt rzadko publikują w najbardziej liczących się, prestiżowych czasopismach 
naukowych.

P.R.: Ale humaniści szczególnie. Trzeba to zmienić, by zacząć wygrywać konkursy międzynarodowe. 
Sądzę, że na przykład Amerykanów też zainteresowałyby ich dokonania, ale chcieliby o nich prze-
czytać po angielsku. Dlaczego ktoś nie mógłby się zainteresować Europą Środkową?
J.D.: Reprezentanci naszej humanistyki święcie wierzą, niestety, że ich misją jest pisanie po polsku.
P.R.: A przecież ktoś, kto bada na przykład kulturę śródziemnomorską, nie musi tego robić wyłącznie 
po polsku, zwłaszcza że ta tematyka dotyczy także m.in. Włochów i Francuzuów.
J.D.: Archeologia, filozofia...
P.R.: … psychologia to dziedziny, której głównym językiem jest teraz angielski.

Jakie jeszcze cele ma Biuro ds. Doskonałości Naukowej?
P.R.: Mamy nadzieję, że dzięki niemu uda nam się przesunąć wyżej w rankingu podsumowującym 
liczbę grantów otrzymywanych przez poszczególne kraje. Trzy Starting Grants ERC  jeszcze nie czynią 
różnicy. Ale bywały i takie konkursy, w których nie otrzymywaliśmy żadnego grantu.

Kto we wspomnianym rankingu jest bezpośrednio wyżej od nas?
P.R.: Czechy. A są dużo mniejszym od nas krajem.
J.D.: W  rankingu z  2015 roku zajmujemy bardzo, bardzo skromną pozycję. Przed nami są także 
Grecja i Węgry.

A Słowacja?
J.D.: Słowacja jest na samym dnie.
P.R.: Podobnie jak Słowenia, Łotwa i Malta – dostają pojedyncze granty.
J.D.: Ale to są malutkie kraje. Malta ma poniżej 450 tys. mieszkańców.
P.R. Węgrzy i  Czesi nie powinni stanowić dla nas konkurencji. My mamy potencjał, by z  nimi 
wygrywać.

Może wyprzedzają nas dlatego, że wcześniej zaczęli dbać o właściwe przygotowanie 
aplikujących o europejskie granty?

P.R.: Jednym z powodów jest to, że Węgry mają u siebie instytucję, która jest właściwie amerykańskim 
uniwersytetem – Central European University, w którym na swoim terytorium płacą amerykańskie 
stawki, więc przyciągają do siebie „grantowiczów” z całego świata. Poznaliśmy tam kilka takich osób 
– Rosjanina, Amerykanina...
J.D.: Ściągają też do siebie humanistów. Byłoby dla nas bardzo przykre, gdybyśmy w  tym roku nie 
odnieśli żadnego sukcesu. Trzy granty to sukces, ale przed nami wielka praca w wyszukiwaniu osób 
mających potencjał i pomaganiu im.
P.R.: Musimy też przyciągnąć naukowców z innych krajów.

Jak to zrobić, skoro bardzo istotną rolę grają tu pieniądze?
P.R.: Mamy już pierwszy grant realizowany przez Holendra na Uniwersytecie Poznańskim. Trzeba 
głośno mówić o tym, że u nas jest taniej. Za pieniądze z grantu można w Polsce skompletować większy 
zespół o podobnych, co na Zachodzie, kwalifikacjach. Ale informacja o tym musi dotrzeć do zachod-
nich instytucji naukowych. Jeśli ktoś ma do wyboru Uniwersytet w  Cambridge i  jakiś uniwersytet 
w Polsce, to wybierze Cambridge, mimo że niekoniecznie będzie mu tam łatwiej zrealizować projekt. 
Zadaniem Biura ds. Doskonałości Naukowej jest zatem promocja naszych instytucji za granicą. Mamy 
przecież laboratoria nie gorsze, niż zachodnie.
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Które często stoją puste, czekając na naukowców.
P.R.: To jest problem.
J.D.: Inny stanowi to, że polskie agencje grantowe oferują granty bardzo podobne – jeśli chodzi o cha-
rakter – do ERC, które łatwiej jest zdobyć. Zamiast zachęcać naszych naukowców do występowania 
o ERC, one zmniejszają ich zapał.
P.R.: Wysokość polskich grantów jest niższa, jednak w Polsce wciąż wystarczająca.

Ale zdecydowanie ciekawiej i bardziej prestiżowo jest wypłynąć na szersze wody.
P.R. Oczywiście! Tymczasem polski współczynnik sukcesu odnośnie otrzymywania grantów wynosi 
jedynie 2%, co pokazuje również, jak niewiele dobrych wniosków jest składanych.

A także, być może, że młodzi naukowcy nie otrzymują wystarczającego wsparcia w swoich 
instytucjach.

J.D.: To prawda.
P.R.: Naukowcy często nawet nie wiedzą o  grantach ERC. Musimy to zmienić. A  z  drugiej strony 
doprowadzić do tego, by z Polski były składane dobre wnioski, mające szansę na aprobatę ekspertów.
J.D.: To bardzo trudne, ponieważ każdy indywidualnie ma prawo złożyć wniosek.
P.R.: Nie ma mechanizmów tego zabraniających. A niektórzy się do tego nie nadają. Są ambitni, ale 
na przykład nie publikowali w ważnych czasopismach.

Znacznie trudniej niż Starting Grant jest uzyskać Advanced Grant, który ostatnio otrzymał 
profesor Grzegorz Pietrzyński w dziedzinie astronomii.

J.D.: W przypadku tych grantów już nie ma przesłuchań, trzeba zaprezentować swój dotychczasowy 
dorobek. Polacy otrzymali ich do tej pory bardzo mało – cztery. Czesi – sześć, Węgrzy – piętnaście.
P.R.: Dlatego wpadliśmy na pomysł utworzenia Biura ds. Doskonałości Naukowej.

Dlaczego stało się to tak późno?
P.R.: Lepiej późno, niż wcale.
J.D.: Ważne, że nasze Biuro nie koncentruje się na wspieraniu naukowców tylko z  PAN, ale też 
z  innych ośrodków. Mówiliśmy o  nim na wielu uniwersytetach –  Warszawskim i  Jagiellońskim, na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Warszawskiej. Pomagamy także w wystąpieniach 
o Advanced Grants. Ale nasze największe szanse dotyczą Starting Grants i tutaj musimy namawiać, 
wyłaniać potencjalnych kandydatów, a później ich przygotowywać.

Rozmawiała Anna Kilian
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Dotychczasowi laureaci ERC

Zdobywamy
ściśle

W tegorocznej edycji konkursu Starting Grants polskim naukowcom udało się uzyskać trzy granty 
(najwięcej podczas trwania programu Horyzont 2020). Ten sam wynik polscy naukowcy osiągneli 
wyłącznie w 2010 r., w ramach 7. Programu Ramowego UE.

Od 2007  r. polskim badaczom przyznano 24 granty we wszystkich konkursach ERC. Najwięcej 
otrzymali w 2015 r. (łącznie 6 grantów) oraz w 2010 r. (łącznie 4 granty). W 2014 r. nie uzyskali żadnego 
grantu ERC. W bieżącym roku nieroztrzygnięte są jeszcze konkursy Consolidator i Advanced. 

Typ grantu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Łącznie

Starting 1 2 3 2 2 1 2 3 16

Consolidator 2 2

Advanced 1 1 1 1 4

Proof of Concept 1 1 2

Łącznie 1 1 3 4 3 2 1 0 6 3 24

Jednostka naukowa Starting 
Grants 

Consolidator 
Grants

Advanced 
Grants 

Proof of 
Concept Łącznie

Uniwersytet Warszawski 8 2 2 1 13

PAN + MIBMiK 7 0 1 1 9

Uniwersytet Gdański 0 0 1 0 1

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego 1 0 0 0 1

Łącznie 16 2 4 2 24

W  zdobywaniu grantów przoduje Uniwersytet Warszawski. Dotychczas otrzymał 13 projektów. 
Na drugim miejscu plasują się instytuty Polskiej Akademii Nauk, którym łącznie przyznano 9 grantów, 
z czego 3 trafiły do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Po jednym grancie 
otrzymały Uniwersytet Gdański oraz do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

�Dotychczas granty ERC trafiły do następujących instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Fizyki PAN, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
PAN w Toruniu, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Matematyczny PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej 
im. Marcelego Nenckiego PAN.
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Imię Nazwisko Instytucja goszcząca Program 
pracy Typ grantu Tytuł projektu

Stefan Dziembowski Uniwersytet 
Warszawski 2007 Starting 

Grant
Cryptography on non-trusted 
machines

Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN 2008 Advanced 
Grant

Functionalisation of Diluted 
Magnetic Semiconductors

Andrzej Udalski Uniwersytet 
Warszawski 2009 Advanced 

Grant

Optical Gravitational Lensing 
Experiment: New Frontiers in 
Observational Astronomy

Natalia Letki 
Uniwersytet 
Warszawski,  
Instytut Socjologii

2009 Starting 
Grant

Public Goods through Private Eyes. 
Exploring Citizens’ Attitudes to 
Public Goods and the State  
in Central Eastern Europe

Mikołaj Bojańczyk
Uniwersytet 
Warszawski,  
Wydział Informatyki

2009 Starting 
Grant Expressive Power of Tree Logics

Janusz Bujnicki

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej 
i Komórkowej

2010 Starting 
Grant

Breaking the code of RNA 
sequence-structure-function 
relationships: New strategies 
and tools for modelling and 
engineering of RNA and RNA-
protein complexes

Janusz Bujnicki

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej 
i Komórkowej

2012
Proof of 
Concept 

Grant

Engineered Sequence-Specific 
RNases: New Reagents for RNA 
biotechnology

Maciej Konacki
Centrum 
Astronomiczne 
im. M. Kopernika PAN

2010 Starting 
Grant

Eclipsing binary stars as cutting 
edge laboratories for astrophysics 
of stellar structure, stellar 
evolution and planet formation

Dotychczasowi polscy laureaci ERC

Polscy naukowcy odnoszą największe sukcesy w naukach ścisłych i inżynieryjnych – 61% StG, 50% CoG oraz 100% Adv. 

 

Dotychczasowi polscy laureaci ERC  

Imię Nazwisko Instytucja goszcząca Program 
pracy Typ grantu Tytuł projektu 

Stefan Dziembowski Uniwersytet Warszawski 2007 Starting Grant Cryptography on non-trusted machines 

Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN 2008 Advanced 
Grant Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors 

Andrzej Udalski Uniwersytet Warszawski 2009 Advanced 
Grant 

Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in 
Observational Astronomy 

3

8

1

4

2
1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Starting Grants Consolidator Grants Advanced Grants

Obszary naukowe grantów uzyskanych 
przez polskich uczonych w konkursach 

ERC (dane do 2015 r).

SH (Nauki społeczne i ekonomiczne)

PE (Fizyka i inżynieria)

LS (Nauki o życiu)

Polscy naukowcy odnoszą największe sukcesy w  naukach ścisłych i  inżynieryjnych – 61% StG, 
50% CoG oraz 100% Adv.
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Imię Nazwisko Instytucja goszcząca Program 
pracy Typ grantu Tytuł projektu

Piotr Sankowski Uniwersytet 
Warszawski 2010 Starting 

Grant
Practical Approximation 
Algorithms

Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański 2011 Advanced 
Grant

Quantum resources: conceptuals 
and applications

Piotr Garstecki Instytut Chemii 
Fizycznej PAN 2011 Starting 

Grant

Microfluidic Combinatorial On 
Demand Systems: a Platform for 
High-Throughput Screening in 
Chemistry and Biotechnology

Marcin Nowotny

Międzynarodowy 
Instytut Biologii 
Molekularnej 
i Komórkowej

2011 Starting 
Grant

Structural studies of Nucleotide 
Excision Repair Complexes

Justyna Olko

Uniwersytet 
Warszawski, 
Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales”

2012 Starting 
Grant

Europe and America in contact: 
a multidisciplinary study  
of cross-cultural transfer  
in the New World across time

Andrzej Dziembowski Instytut Biochemii 
i Biofizyki PAN 2012 Starting 

Grant

Regulation of Gene Expression  
by non-canonical poly (A)  
and poly (U) polymerases

Piotr Sułkowski
Uniwersytet 
Warszawski,  
Wydział Fizyki

2013 Starting 
Grant

Quantum Fields and knot 
homologies 

Piotr Sankowski Uniwersytet 
Warszawski 2015

Proof of 
Concept 

Grant

Practical Approximation 
Algorithms – Proof of Concept

Piotr Nowak Instytut 
Matematyczny PAN 2015 Starting 

Grant
Rigidity of groups and higher index 
theory

Marek Cygan Uniwersytet 
Warszawski 2015 Starting 

Grant
Technology transfer between 
modern algoritmic paradigms

Mikołaj Bojańczyk Uniwersytet 
Warszawski 2015 Consolidator 

Grant
A unified theory of finite-state 
recognisability

Katarzyna Marciniak Uniwersytet 
Warszawski 2015 Consolidator 

Grant

Our Mythical Childhood…  
The Reception of Classical 
Antiquity in Children’s and Young 
Adults’ Culture in Response to 
Regional and Global Challenges

Grzegorz Pietrzyński

Centrum 
Astronomiczne 
im. M. Kopernika PAN 
(przeniesienie z UW) 

2015 Advanced 
Grant

A sub-percent distance scale from 
binaries and Cepheids

Ewelina Knapska
Instytut Biologii 
Doświadczalnej  
im. M. Nenckiego PAN

2016 Starting 
Grant

Functional connectomics of the 
amygdala in social interactions  
of different valence

Magdalena Król
Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego

2016 Starting 
Grant

Entrapment of Hypoxic Cancer by 
Macrophages Loaded with HAP

Marcin Pilipczuk Uniwersytet 
Warszawski 2016 Starting 

Grant

Cuts and decompositions: 
algorithms and combinatorial 
properties
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Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) powstała w  2007 r. 
jako jeden z elementów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. ERC zapewnia wsparcie finansowe 
nowatorskim i  przełomowym projektom naukowym. W  ramach prowadzonego od 2014 r. programu 
Horyzont 2020, ERC dysponuje na ten cel kwotą ok. 13,1 mld euro.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ma siedzibę w  Brukseli. Składa się z  Rady Naukowej 
(Scientific Council) oraz Agencji Wykonawczej (ERCEA – European Research Council Executive Agency).

Rada Naukowa określa główne kierunki pracy ERC – opracowuje roczny program pracy, ustala poziom 
finansowania grantów, wyznacza procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, 
a także monitoruje wdrożenie programu. W jej skład wchodzi 20 wybitnych naukowców działających na 
rzecz promowania i wspierania doskonałości naukowej w Europie. Jest organem działającym niezależnie 
od interesów narodowych i politycznych. Jej przewodniczącym jest obecnie prof. Jean-Pierre Bourguignon 
z Francji.

W tym momencie w strukturach Rady nie ma naukowców z Polski. W poprzedniej kadencji nasz kraj 
reprezentował prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
wcześniej – prof. Michał Kleiber, prezes PAN w latach 2007‒2015.

Członkowie Rady Naukowej rekomendowani są przez Komitet Identyfikacyjny (Identification 
Committee), w  skład którego wchodzi siedmiu najwyższej rangi europejskich naukowców. Tu Polska 
reprezentowana jest przez profesor Agnieszkę Zalewską z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, przewodniczącą 
Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). W poprzedniej kadencji w składzie Komitetu 
funkcję tę sprawował prof. Maciej Żylicz, obecny prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek 
rzeczywisty PAN.

Agencja Wykonawcza zapewnia wsparcie Rady Naukowej. Zajmuje się wdrażaniem programu pracy 
zgodnie z zaleceniami Rady, a także zapewnieniem informacji i pomocy osobom aplikującym o granty. 
Organizuje także ocenę wniosków i zarządza umowami grantowymi. Agencja kierowana jest przez Pablo 
Amora pełniącego funkcję dyrektora ERC oraz ma Komitet Sterujący (Steering Committee). Dyrektor 
jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie Agencji i wdrażanie strategii wyznaczonej przez Radę 
Naukową, natomiast Komitet Sterujący nadzoruje jej operacje.

Wszystko o ERC

Pieniądze płyną
Brukseliz
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Europejska Rada ds. Badań Naukowych finansuje przełomowe projekty badawcze wybitnych naukowców. 
Szanse na wsparcie mają zwłaszcza pomysły o wysokim stopniu ryzyka naukowego (high risk – high gain), 
mogące doprowadzić do przełomowych odkryć i przekraczające obecne granice wiedzy (frontier research). 
Doskonałość naukowa (dorobek badacza oraz projekt) jest jedynym kryterium oceny. 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje trzy rodzajów grantów w zależności od doświad-
czenia i dorobku naukowego badacza:

 Ȗ ERC Starting Grant jest przeznaczony dla początkujących badaczy, którzy są 2‒7 lat po doktoracie. 
Mogą oni liczyć na dofinansowanie w wysokości do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat;

 Ȗ ERC Consolidator Grant zapewnia finansowanie projektu bardziej doświadczonym naukowcom, 
7‒12 lat po doktoracie. Grant wynosi do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat;

 Ȗ ERC Advanced Grant jest przyznawany naukowcom doświadczonych, o znacznym dorobku. Wynosi 
do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.
Możliwe jest zwiększenie finansowania projektu naukowego o – odpowiednio – 500 tys., 750 tys., 

1 mln euro, jeśli lider projektu przyjeżdża do kraju unijnego z kraju trzeciego lub kraju stowarzyszonego, 
konieczny jest zakup kosztownego sprzętu lub badacz potrzebuje dostępu do specjalistycznej infrastruk-
tury badawczej.

Inne projekty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych to:
 Ȗ Proof of Concept Grant przeznaczony dla beneficjentów jednego z trzech głównych grantów badaw-

czych, na komercjalizację wyników badań osiągniętych podczas realizacji projektu ERC (finansowanie 
wynosi do 150 tys. euro);

 Ȗ Coordination and Support Actions dotyczą projektów realizujących zadania określone przez Radę 
Naukową.
Wniosek o  grant ERC składa lider projektu (Principal Investigator) drogą elektroniczną poprzez 

stronę internetową Komisji Europejskiej – Participant Portal.
Projekty wykonywane są pod kierunkiem lidera, w  wybranej przez niego instytucji goszczącej 

(Host Institution). Instytuacja ta musi znajdować się w kraju należącym do Unii Europejskiej lub w jednym 
z  krajów stowarzyszonych. Instytucja goszcząca zapewnienia liderowi i  jego zespołowi odpowiednie 
warunki niezbędne do przeprowadzenia projektu naukowego, jak również niezależność badawczą.

Najbliższe terminy składania wniosków o granty ERC

Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Proof of Concept Grant  
(dla beneficjentów grantów ERC)

18 października 2016 r. 9 lutego 2017 r. 1 września 2016 r. 
31 sierpnia 2017 r.

19 stycznia 2017 r. 
25 kwietnia 2017 r. 
5 września 2017 r.

O grantach ERC

Liczy się
nowatorstwo
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Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oferuje naukowcom ze wszystkich polskich jednostek 
naukowych wszechstronną pomoc w przygotowaniu i realizacji grantów ERC. Wspiera również polskie 
jednostki badawcze, które planują przyjęcie naukowców z całego świata, jako instytucje goszczące. Zadania 
biura obejmują również:

 ✓ identyfikację potencjalnych wnioskodawców;
 ✓ przekazywanie informacji o zasadach obowiązujących w konkursach ERC;
 ✓ promowanie laureatów grantów ERC;
 ✓ kształtowanie otoczenia przyjaznego dla aplikujących o granty ERC.

Wszechstronna pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów ERC zakłada wsparcie wnioskodaw-
ców na każdym etapie ich pracy:

 ✓ pomoc w dopracowaniu pomysłu badawczego (sieciowanie z panelistami i laureatami ERC);
 ✓ pomoc w konstruowaniu budżetu wraz z uzasadnieniem;
 ✓ dopracowanie sposobu prezentacji pomysłu badawczego we wniosku (struktura wniosku, 

cele, edycja, korekta językowa);
 ✓ przygotowanie aplikantów do rozmowy kwalifikacyjnej w Brukseli (panele próbne w Polsce 

i za granicą);
 ✓ pomoc w przygotowaniu umowy grantowej;
 ✓ asystowanie w rozliczaniu i raportowaniu projektów.

W skład zespołu tworzącego Biuro wchodzą:

Dyrektor Ewa Kuśmierczyk – absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz Komercjalizacji Nauki 
i Technologii (UŁ/University of Texas at Austin). Od wielu lat zaangażowana w przygotowanie, 
realizację oraz nadzór nad wdrażaniem projektów finansowanych przez Europejskie Programy 
Ramowe w Komisji Europejskiej, Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE 
oraz jednostkach PAN.

Marta Kowol – prawnik. Wiele lat współpracująca z  Krajowym Punktem Kontaktowym Programów 
Badawczych UE. Odbyła półroczny staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Badań 
Naukowych, gdzie obsługiwała procedury zawierania umów.

Marta Kotwica-Grejciun – polonistka i socjolog. Zajmowała się administracją i koordynacją procesów 
badawczych, pracowała w gabinecie prezesa PAN, odpowiadając m.in. za prowadzenie i redakcję 
dwutygodnika „Panorama PAN”.

Joanna Błogowska – doktor psychologii społecznej. Pracowała w Komisji Europejskiej w dziale zajmu-
jącym się obsługą grantów Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Andrzej Dudziński – doktorant na Wydziale Historycznym UJ, realizował swój własny projekt badawczy 
w ramach programu NCN PRELUDIUM.

O Biurze ds. Doskonałości Naukowej PAN

Po pierwsze:
wsparcie
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Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
Polska Akademia Nauk

Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1,  
00‒901 Warszawa

doskonalosc@pan.pl
tel. +48 182 60 80

http://instytucja.pan.pl/index.php/doskonalosc-naukowa


