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KOMUNIKAT 
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  

DS. BADAŃ NAUKOWYCH 

z 21 marca 2022 roku 
 

 
w sprawie: zgłaszania się naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego do pełnienia roli 

supervisora w projektach Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (Horyzont 

Europa).  
 

 
Uprzejmie informuję, że wkrótce zostanie otwarty konkurs na projekty Marie Skłodowska-Curie Actions 

Postdoctoral Fellowships w ramach nowego programu Horyzont Europa (HE). 
 

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 13 kwietnia 2022 do 14 września 2022. 

 
Działanie Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships ma na celu rozwój kreatywności  

i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym 
interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową. 

Program daje możliwość zaproszenia naukowców z całego świata do realizacji projektów w Uniwersytecie 

Jagiellońskim, co jest kluczowe dla rozwoju kadry, podniesienia własnego poziomu rozwoju naukowego  
i transferu wiedzy w środowisku międzynarodowym. 

 
W związku z powyższym zachęcam Naukowców UJ do pełnienia roli supervisora dla 

zagranicznych naukowców, którzy chcą prowadzić badania w Uniwersytecie Jagiellońskim.  
 

Więcej informacji o programie można zaleźć na stronach: 

• NAWA: https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie  

• Komisji Europejskiej: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-

fellowships  

• Centrum Wsparcia Nauki: https://cawp.uj.edu.pl/projekty/programy/horyzont2020/msca  
 

Bezpośredni link do konkursu będzie dostępny od momentu otwarcia konkursu na stronie Funding & Tenders 
Opportunities: MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 

 

 
Podstawowe informacje dotyczące konkursu: 

• Program przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, którzy w momencie zamknięcia konkursu 

posiadają stopień doktora oraz doświadczenie nie dłuższe niż 8 lat. 

• Supervisor wraz z zagranicznym naukowcem wspólnie przygotowują wniosek aplikacyjny. Po uzyskaniu 
grantu supervisor sprawuje opiekę merytoryczną i udziela wsparcia w kwestiach organizacyjnych. 

Kwalifikacje oraz doświadczenie supervisora mają wpływ na ocenę wniosku. 

• Tematyka badań obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, a jej wybór uzależniony jest od preferencji 
wnioskującego oraz supervisora.  

• Działanie obejmuje dwa typy projektów: 

o European Fellowships, które umożliwiają naukowcom dowolnej narodowości realizację grantu 

trwającego od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Horyzont Europa. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
https://cawp.uj.edu.pl/projekty/programy/horyzont2020/msca
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=HORIZON-MSCA-2022-PF-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


 

 

o Global Fellowships, które dają możliwość naukowcom z UE lub kraju stowarzyszonego z HE 

realizacji grantu w kraju trzecim, na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, z obowiązkową 
12-miesięczną fazą powrotną do Europy. 

 

Podstawowe zasady finansowania: 

• Poziom dofinansowania wynosi 100%. 

• Środki dla naukowca obejmują (w przeliczeniu na osobomiesiąc): 
o wynagrodzenie (living allowance): 5 080 euro x krajowy współczynnik korekcyjny, 

o koszty relokacji (mobility allowance): 600 euro, 
o dodatek rodzinny (family allowance): 660 euro.  

• Środki dla instytucji goszczącej (w przeliczeniu na osobomiesiąc): 

o koszty szkoleń, badań: 1000 euro, 

o koszty zarządzania i koszty pośrednie: 650 euro. 
 

 
Naukowcy z UJ, którzy są zainteresowani stworzeniem zespołów „supervisor – zagraniczny naukowiec”  

oraz podjęciem starań o granty MSCA Posdoctoral Fellowships realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim 
proszeni są o uzupełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu  

i przesłanie na adres opiekuna konkursu w CWN w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.  

 
Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie przygotowana oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego, która będzie 

opublikowana na portalu EURAXESS oraz rozesłana do innych europejskich jednostek naukowych. 
 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących konkursu Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral 
Fellowship oraz procesu aplikacji proszę o kontakt z opiekunem konkursu w CWN p. Magdaleną Żychowską, 

tel. 12 663 30 08, m.zychowska@uj.edu.pl 
 

 
 

Załączniki:  
1.  Wzór formularza” SUPERVISORS MSCA Postdoctoral Fellowships 2022”. 
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