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1. Doprecyzuj swój temat badawczy
Doprecyzuj temat projektu badawczego, który chcesz realizować. Warto wybierać tematy, które
będą miały efekty użyteczne dla przemysłu, biznesu czy innych sektorów. Należy też pamiętać, że
znaczące osiągnięcia naukowe pojawiają się na styku różnych dyscyplin naukowych. Dobrze zatem
zwrócić uwagę na profil współpracowników, czy to bezpośrednich, czy tych z zagranicy, z którymi
będziemy realizować wspólne działania. Zastanów się, czy temat projektu będzie nowatorski i dotąd
nieeksplorowany.
2. Zastanów się, czy chcesz realizować swoje prace badawcze samodzielnie, czy w konsorcjum
Masz różne opcje prowadzenia badań naukowych. Możesz się ubiegać o granty indywidualnie lub
realizować projekt w ramach współpracy w konsorcjum z instytucjami naukowymi i/lub
przemysłowymi. Po dokonaniu wyboru w kwestii tematu projektu niezbędne jest zatem podjęcie
decyzji, czy podołasz tym badaniom sam, czy też warto zaprosić do współpracy innych, aby mieć
dostęp do ich wiedzy, czy też infrastruktury.
3. Przemyśl, na ile twój projekt rozwiązuje problemy lokalne czy może jego skala dotyczy
problemów o wymiarze ogólnoświatowym lub europejskim
Przy wyborze projektu rozważ możliwość prowadzenia badań w zagranicznym ośrodku naukowym
lub jednostce przemysłowej. Prowadzenie projektu w nowym miejscu wzbogaci twoją karierę, ale
będzie także fascynującą przygodą. Mobilność międzynarodowa i międzysektorowa to dziś także
konieczność, która pozwala uprawiać naukę na międzynarodowym poziomie i stać się nowoczesnym
oraz skutecznym naukowcem. Wyboru jednostki dokonuj uważnie i świadomie, aby miejsce pracy
badawczej pozwoliło ci na rozwój naukowy i w przyszłości na wspólne inicjatywy.
4. Odwiedź Regionalny Punkt Kontaktowy w najbliższej okolicy. Sprawdź, jakie masz obecnie
możliwości finansowania swoich badań
Ważne jest, aby środki finansowe na projekty móc pozyskiwać z różnych źródeł. Na platformie
EURAXESS.eu można uzyskać informacje dotyczące ofert polskich oraz zagranicznych instytucji
skierowanych dla naukowców poszukujących możliwości rozwoju kariery naukowej, finansowania
i partnerów do projektów. Można też skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Centrach EURAXESS,
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które znajdziesz w 10 miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu,
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. W innych krajach także funkcjonują takie
miejsca, jest ich łącznie 500 w 40 różnych państwach Europy.
5. Zdecyduj, w którym konkursie chcesz wziąć udział
Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje wdrażany przez
Komisję Europejską. Jego budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld euro. Oferuje wiele
konkursów, w których możesz wziąć udział. Jeśli jesteś początkującym naukowcem, postaraj się
o grant w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). To największy program unijny
finansujący rozwój kariery zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców.
6. Współpracuj z RPK podczas pracy nad projektem
Poszukując źródła finansowania projektu, a potem przygotowując i rozliczając go, korzystaj śmiało
ze wsparcia Krajowego i Regionalnych Punktów Kontaktowych. Spotkasz tam

wysokiej klasy

ekspertów z największych ośrodków akademickich mających wiedzę z zakresu programów
sektorowych i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowywania wniosków
projektowych, koordynacji i rozliczeń formalnofinansowych projektów. Możesz tam także uzyskać
pomoc w zakresie prawa, własności intelektualnej czy informacje dotyczące formalności związanych
z wyjazdem za granicę.
7. Złóż wniosek w terminie
Przygotowanie wniosku zgodnie z ustalonym harmonogramem i deadline’ami zwiększy twoją szansę
na powodzenie w uzyskaniu finansowania. Warto planować, ponieważ daje to szanse, że twoja
kariera przebiegnie tak, jak będziesz chciał. Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej będzie przygotowany
twój projekt.
Powodzenia! Zachęcamy do korzystania z Euraxess.pl
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