
Budowa, eksploatacja i modernizacja europejskiego źródła

promieniowania synchrotronowego w Grenoble (ESRF)

finansowana jest przez wielonarodowe konsorcjum.

Dostępny czas badawczy jest równy wkładowi wnoszonemu

do budżetu ośrodka.

Członek konsorcjum, wkład >=4%,

Członek stowarzyszony, wkład < 4% >=1%.

Polska - członek stowarzyszony z wkładem =1%.

Udział Polski w ESRF -

grant Ministerstwa Edukacji i Nauki

Grant

Ministerstwa Edukacji i Nauki:

* finansuje 1% wkładu do ESRF

* oferuje dofinansowanie uczestnictwa w 

konferencjach dla naukowców  z polską 

afiliacją prezentujących ustnie wyniki 

badań przeprowadzonych w ESRF

Indywidualne projekty 

badawcze można składać do 1 

marca oraz do 10 września 

każdego roku. Projekty 

oceniane są przez Zespoły 

Ekspertów składające się z  

międzynarodowych 

specjalistów. 

Czas badawczy liczony jest 

dla danego kraju w zależności 

od afiliacji naukowców

biorących udział w projekcie, 

niezależnie od tego czy 

wszyscy wymienieni 

bezpośrednio brali udział w 

eksperymencie.

Naukowcy, których projekty 

zostały zaakceptowane mają 

zagwarantowane:

- dostęp do linii pomiarowej;

- pokrycie kosztów podróży i 

pobytu 3 naukowców 

przeprowadzających 

eksperyment.

Wyniki badań prezentowane na konferencjach czy publikowane w czasopismach naukowych 

powinny zawierać podziękowania do grantu MEiN. Przykładowa formuła: 

The access to the ESRF was financed by the Polish Ministry of Education and 

Science, dec. no. 2021/WK/11.

kraj C

1/3 czasu

kraj B

1/3 czasu
kraj A

jeden instytut

2 naukowców

1/3 czasu

Strona projektu: https://esrf.ifpan.edu.pl/

zawiera informacje o:

* Krajowym Konsorcjum realizującym grant MEiN,

* dofinansowaniu uczestnictwa w konferencjach,

* terminach składania projektów,

* ciekawych publikacjach i webinariach.

Można tam również znaleźć aktualności, raporty, 

statystyki i inne wiadomości.

kraj A: 2 instytuty

instytut 1:  1/4 czasu

instytut 2:  1/4 czasu

razem:  1/2 czasu

przykładowy podział czasu badawczego we wspólnych projektach międzynarodowych

Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących badań 

wykonanych w ESRF:

* raporty z projektu  * publikacje

* prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne 

wykonane z wykorzystaniem danych z ESRF

* linki do sprawozdań umieszczanych na stronach 

jednostek macierzystych naukowców

e-mail: esrf-polska@ifpan.edu.pl

Koordynator Projektu: Anna Wolska              Sekretarz Projektu: Joanna Libera Instytut Fizyki PAN,  Warszawa

kraj C

1/4 czasu

kraj B

1/4 czasu


