
Szanowni Państwo, 
 
W dniu 1.12.2016 został otwarty konkurs Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE) w programie Horyzont 2020. 

W ramach RISE finansowane są projekty badawcze realizowane w dowolnej dziedzinie naukowej, 
trwające do 48 miesięcy, opierające się na wymianie osób zajmujących się badaniami i innowacjami 
(naukowców, w tym doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej), 
pracujących w różnych krajach i sektorach.  
 
Kto może wziąć udział w projekcie?  
W projektach RISE mogą uczestniczyć instytucje z sektora akademickiego i pozaakademickiego (w 
szczególności z małych i średnich przedsiębiorstw) z Europy (krajów członkowskich UE lub 
stowarzyszonych) oraz krajów trzecich (pozaeuropejskich i niestowarzyszonych z programem H2020). 
Wymiana musi więc mieć wymiar międzynarodowy, a w konsorcjum wyłącznie europejskim 
dodatkowo, wymiar międzysektorowy. Jeśli wszyscy partnerzy pochodzą z tego samego sektora 
(akademickiego lub pozaakademickiego), przynajmniej jeden partner musi pochodzić z kraju trzeciego.  
 
Czas trwania wyjazdów  
Wyjazdy mogą trwać od 1 do 12 miesięcy, przy czym okres mobilności danej osoby może być 
podzielony na krótsze okresy, które w sumie nie przekraczają 12 miesięcy. 
 
Na czym polega realizacja projektu?  
Środki przyznane na realizację projektu wydaje się na transfer wiedzy, wymianę dobrych praktyk, 
organizację i udział w szkoleniach, warsztatach, kursach ale też na przygotowanie spotkań 
projektowych naukowych i zarządczych. Istotne są również rozpowszechnianie i wykorzystanie 
rezultatów projektu oraz promocja i popularyzacja nauki.  
 
Jakiego dofinansowania można się spodziewać?  
Dofinansowanie projektu jest obliczane na podstawie tzw. kosztów jednostkowych (stałej kwoty za 
osobomiesiąc). Dofinansowanie z KE oblicza się mnożąc koszt jednostkowy przez liczbę osobomiesięcy 
w projekcie (max 540).  
Koszt jednostkowy osobomiesiąca składa się z kwoty wypłacanej oddelegowanej osobie w wysokości 
2000 EUR/osobomiesiąc oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów instytucjonalnych w wysokości 
2500 EUR/ osobomiesiąc. Koszty instytucjonalne obejmują koszty badań, szkoleń i tworzenia sieci 
(networking) w wysokości 1800 EUR/osobomiesiąc oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie w 
wysokości 700 EUR/osobomiesiąc. Środki przyznawane są w formie ryczałtu. 
Podsumowanie (kwoty podane poniżej dotyczą 1 osobomiesiąca): 
− wymiana personelu naukowego i technicznego - (dostaje delegowany) 2000 euro  
− prowadzenie badań, szkoleń, działania sieciujące - (dostaje instytucja) 1800 euro  
− zarządzanie i koszty pośrednie – (dostaje instytucja) 700 euro  
Ponieważ maksymalna ilość osobomiesięcy w całym projekcie to 540, maksymalne dofinansowanie dla 
całego projektu wynosi 2 430 000 EUR.  
 
Dodatkowe finansowanie dla polskich jednostek: 
Mając na uwadze, że wkład finansowy UE do grantów MSCA-RISE w niektórych przypadkach nie 
pokrywa faktycznych kosztów delegacji ponoszonych ze środków krajowych,  jednostki naukowe mają 
możliwość wnioskowania o ich dofinansowanie do MNiSW. Oprócz tego polskie jednostki mogą 
wnioskować do MNISW o dodatkowe środki na wynagrodzenia w ramach inicjatywy „Premia na 
Horyzoncie”. 
 



Nabór wniosków trwa do 5.04.2017.  
 
Serdecznie zachęcamy do wnioskowania o projekty i do kontaktu z nami! 
 
 
 
 

Z poważaniem,  
 
Ewelina Doluk 
Specjalista 
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