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NARODOWE CENTRUM NAUKI      
www.ncn.gov.pl 
 
Główne i najważniejsze miejsce dla pozyskiwania środków finansowych na projekty naukowe 
z dziedziny badań podstawowych.  
 
Badania podstawowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy o zasadach 
finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne 
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i 
obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub 
użytkowanie.  
 

 

KONKURSY 
Ogłaszane cztery razy do roku z datą składania projektów do 15 czerwca, 17 września, 17 
grudnia oraz do 15 marca.  
 

ETIUDA  
Konkurs na stypendia doktorskie 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 14 grudnia 2018  
 

 Konkurs skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem 
koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. 
Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć 
wszczęty przewód doktorski. Możliwe jest także zobowiązanie się do wszczęcia przewodu 
doktorskiego do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku 

 Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy 
zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 
6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy 
po zakończeniu pobierania stypendium. 

 Wysokość przyznanego stypendium doktorskiego wynosi 4500 zł miesięcznie. W czasie 
pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 
9000 zł miesięcznie, która skorygowana jest o procentowy wskaźnik korekcyjny dla 
danego kraju. Wskaźnik korekcyjny podawany jest przez NCN w ogłoszeniu o konkursie. 

 Pobieranie stypendium w ramach konkursu ETIUDA można łączyć z grantem w ramach 
programu PRELUDIUM. Osoba, która otrzymała stypendium, zobowiązuje się do 
uzyskania stopnia naukowego doktora w czasie 12 miesięcy od zakończenia pobierania 
stypendium. 

 Do wniosku aplikacyjnego wymagane jest dołączenie uchwały Rady Wydziału o otwarciu 
przewodu oraz zgodę ośrodka zagranicznego na odbycie stażu. 

http://www.ncn.gov.pl/
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Wniosek 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi:  
- dane wnioskodawcy – jednostki  
- dane doktoranta/kierownika projektu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie 
- dane jednostki wskazanej do odbycia stażu 
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość 
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów 
- OPIS BADAŃ NAUKOWYCH: 
1. Cel naukowy prowadzonych badań  
(jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać w pracy doktorskiej, co jest jego istotą, 
zakładane hipotezy badawcze, przewidywany efekt końcowy). 
2. Istniejący stan wiedzy w zakresie prowadzonych badań wraz z wykazem literatury  
(czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i 
dotychczasowy stan wiedzy). 
3. Znaczenie prowadzonych badań  
(co uzasadniało podjęcie tych badań naukowych i jakie jest znaczenie ich wyników dla 
rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej). 
4. Koncepcja, plan badań  
(jakie jest ogólny plan badań i sposób realizacji postawionych celów).  
5. Metodyka badań  
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań  
(zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty 
na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, nowe metody i urządzenia 
badawcze). 
- załączniki: uchwała RW o wszczęciu przewodu, zgoda jednostki zagranicznej na odbycie 
stażu 
 
 

HARMONIA 
Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 15 czerwca 2018  
 

 Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. 

 W konkursie HARMONIA ustalone są następujące limity budżetu projektu: 500 000 zł dla 
projektów trwających 12 miesięcy; 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące; 1 
500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy. 

 Ze środków projektu nie wolno finansować badań realizowanych przez zagraniczną 
instytucję naukowa. Dla obcokrajowców można przewidzieć jedynie pokrycie kosztu ich 
przyjazdu i pobytu w Polsce w celach związanych z realizacją projektu. 

 Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być 
one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek 

http://www.osf.opi.org.pl/
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wynagrodzenia należy posługiwać się informacjami zawartymi w dokumentach NCN. Dla 
naukowców obcokrajowców nie wolno przeznaczać wynagrodzeń. 

 W skład zespołu badawczego musi wchodzić kierownik z polskiej instytucji naukowej oraz 
przynajmniej jeden naukowiec z zagranicznej instytucji naukowej. Nie ma ograniczeń 
związanych z liczbą naukowców-obcokrajowców, krajem ich pochodzenia oraz 
dorobkiem naukowym. 

 W ramach projektów finansowanych ze środków konkursu HARMONIA, nie można 
zakupić aparatury badawczej. 
 

Wniosek   
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi:  
- dane wnioskodawcy – jednostki  
- dane partnera – jednostki zagranicznej,  
- opis zasad współpracy zagranicznej 
- dane kierownika projektu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie 
- dane kierownika projektu po stronie partnera – przebieg kariery, osiągnięcia, 
doświadczenia 
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość 
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów 
- spełnienie kryterium badań podstawowych 
- streszczenie projektu 
- skrócony opis projektu 
- SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU  
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy).  
2. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań wraz z wykazem literatury (jaki oryginalny 
wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w 
Polsce i na świecie, czy w Polsce i na świecie jest to problem nowy czy kontynuowany i w 
jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy).  
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają 
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju 
danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, czy w przypadku 
pozytywnych wyników będą one mogły znaleźć praktyczne zastosowanie).  
4. Koncepcja i plan badań (jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, jaki jest 
ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań 
wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń).  
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu, na czym będzie polegać 
analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w 
badaniach, czy jednostka naukowa ma do nich bezpośredni dostęp).  
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 
granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i 

http://www.osf.opi.org.pl/
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urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój 
nauki).  
7.Uzasadnienie celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie 
międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego 
międzynarodowego urządzenia badawczego (znaczenie projektu dla współpracy 
międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana 
wynikająca ze współpracy z partnerem zagranicznym, zakres współpracy).  
8. Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we 
współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego 
urządzenia badawczego 21 (jakie obowiązują zasady, jakie koszty ponosi strona polska, a co 
jest już opłacone/zapewnione).  

- załączniki: określenie ram współpracy zagranicznej w projekcie 
 
 

MAESTRO  
Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na 
celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych,  
ważnych dla rozwoju nauki 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 15 czerwca 2018  
 

 Kluczową rolę w konkursie MAESTRO odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy 
kierownika zgłaszanego projektu. Kierownikiem projektu musi być osoba, która 
spełnia następujące wymagania formalne: opublikowała co najmniej pięć publikacji w 
renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała 
realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze 
konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

 Ponadto kierownik projektu musi spełniać co najmniej trzy z poniższych kryteriów: 
o był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji 

międzynarodowej; 
o opublikował co najmniej jedną monografię; 
o wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych; 
o zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie; 
o jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji 

naukowych lub akademii; 
o ma inne istotne osiągnięcia w nauce. 

 Zgłaszany projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy. Od 16 czerwca 2014 r. do 
konkursu przyjmowane są tylko projekty, które trwają 36, 48 lub 60 miesięcy. 

 W projekcie obowiązkowe jest stworzenie pełnoetatowych miejsc pracy dla min 1 
doktora i min 1 doktoranta. Stworzone miejsca pracy muszą być nowe i 
pełnoetatowe. 

 Wysokość finansowania w projekcie powinna wynosić od 500 tys. do 3 mln zł w 
naukach humanistycznych oraz od 1 do 3 mln zł w naukach ścisłych i o życiu. 
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Wniosek   
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi:  
- dane wnioskodawcy – jednostki  
- dane kierownika projektu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie 
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość 
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów 
- uzasadnienie spełnienia kryterium badań podstawowych 
- streszczenie projektu 
- SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO 
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy, w tym potencjalne 
odkrycia naukowe).  
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej 
dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie 
weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy, w jaki sposób badania wykraczają 
poza stan wiedzy).  
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają 
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, pionierski charakter badań, znaczenie 
wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju 
cywilizacyjnego, czy w przypadku pozytywnych wyników będą one mogły znaleźć praktyczne 
zastosowanie).  
4. Koncepcja i plan badań (jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, jaki jest 
ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań 
wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń).  
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu, na czym będzie polegać 
analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w 
badaniach, czy podmiot ma do nich bezpośredni dostęp).  
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu (zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 
granicą, monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne, nowe metody i urządzenia badawcze, 
przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki, przewidywane 
odkrycia naukowe).  
 

 

OPUS 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez wszystkich naukowców, bez 
względu na stopnie i tytuły naukowe oraz dorobek naukowy. 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 15 marca 2018  
(nabór wniosków trwa do 15 czerwca) 
 

 W konkursie OPUS nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych.  

http://www.osf.opi.org.pl/
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 Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. 

 Wnioski w konkursie OPUS można składać indywidualnie oraz zespołowo. W przypadku 
projektu zespołowego należy wskazać kierownika oraz do dwóch głównych 
wykonawców. 

 Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być 
one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek 
wynagrodzenia należy posługiwać się informacjami z dokumentów NCN. 

 Możliwe jest finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
niezbędnej do realizacji projektów. koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-
badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk 
Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk 
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS). 

 Wniosek konkursowy powinien w całości zostać sporządzony w języku angielskim. 
 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);  
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej 
dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie 
weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);  
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają 
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju 
danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego);  
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie szczegółowych celów badawczych, jaki jest ogólny plan 
badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, 
wskazujące na słuszność przyjętych założeń);  
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie polegać 
analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w 
badaniach i czy są dostępne);  
6.Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 
granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i 
urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój 
nauki);  
7. Literatura.  

http://www.osf.opi.org.pl/
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PRELUDIUM 
Konkurs na  projekty badawcze realizowane przez nieposiadające stopnia 
naukowego doktora. 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 15 marca 2018  
(nabór wniosków trwa do 15 czerwca) 
 

 Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. 

 Wysokość kwoty, o którą można się ubiegać, jest uzależniona od czasu trwania projektu i 
wygląda następująco: 12 miesięcy - do 70 tys. zł; 24 miesiące - do 140 tys. zł; 36 miesięcy 
- do 210 tys. zł.  

 W konkursach PRELUDIUM można zakupić aparaturę badawczą za maksymalnie 30% 
całkowitej kwoty wnioskowanego projektu. 

 Młody naukowiec w projekcie pełni rolę jego kierownika. Naukowiec musi wskazać 
opiekuna naukowego projektu, dla którego nie można jednak przeznaczyć środków 
finansowych. 

 Możliwe jest włączenie do zespołu badawczego jeszcze jednej osoby. Może ona posiadać 
najwyżej stopień naukowy doktora. 

 Kierownikiem projektu w ramach konkursu PRELUDIUM można być tylko raz. 

 W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt 

całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. 

 Wniosek konkursowy powinien w całości zostać sporządzony w języku angielskim.  
 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);  
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej 
dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie 
weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);  
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają 
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju 
danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego);  
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie szczegółowych celów badawczych, jaki jest ogólny plan 
badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, 
wskazujące na słuszność przyjętych założeń);  
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie polegać 
analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w 
badaniach i czy są dostępne);  
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 

http://www.osf.opi.org.pl/
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granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie, nowe metody i urządzenia badawcze, 
przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki);  
7. Literatura.  
 
 

SONATA 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy doktora od dwóch do siedmiu lat. 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 14 września 2018 
 

 Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. System uniemożliwia składanie 
wniosków krótszych oraz dłuższych. 

 W konkursie SONATA nie są ustalone dolne oraz górne granice środków finansowych, o 
które można wnioskować. 

 W regulaminie konkursu SONATA nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób 
wchodzących w skład zespołu badawczego. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ich 
doświadczenia naukowego. Zgodnie z zasadami konkursu w skład zespołu może wchodzić 
tylko jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 
naukowy (profesor). Nie może być to jednak osoba z jednostki macierzystej kierownika 
projektu. 

 Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być 
one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek 
wynagrodzenia warto należy brać pod uwagę informacje podane w dokumentach NCN. 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Ankietę dorobku naukowego kierownika (przebieg kariery naukowej, 1-10 najwazniejszych 
prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat, informacja dotycząca wszystkich projektów 
badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat, informacja o 
zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych realizowanych lub zrealizowanych przez 
kierownika projektu) 
2. Plan badań (opis planowanych zadań badawczych charakteryzujących kolejne etapy 

realizacji projektu oraz zdefiniowanie miejsca realizacji zadania, ) 
3. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);  
4. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej 
dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie 
weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);  
5. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają 
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju 
danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego);  

http://www.osf.opi.org.pl/
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6. Koncepcja i plan badań (wskazanie jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, 
jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki 
badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń);  
7. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie polegać 
analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w 
badaniach i czy są dostępne);  
8. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 
granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i 
urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój 
nauki);  
9. Uzasadnienie stworzenia unikatowego warsztatu naukowego.  
 
 

SONATA BIS 
Konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 15 czerwca 2018 
 
 Kierownikiem projektu mogą być osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, 

które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem. 

 Zgłaszany projekt musi trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. 

 W regulaminie konkursu SONATA BIS nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby osób 
wchodzących w skład zespołu badawczego. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ich 
doświadczenia naukowego. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących 
projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy. 

 W realizację projektu należy przewidzieć zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na 
łączny okres co najmniej 36 miesięcy. 

 W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, 
przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może  
przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i 
w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i 
o Sztuce (HS). 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);  
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej 
dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie 
weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);  

http://www.osf.opi.org.pl/
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3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają 
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju 
danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego);  
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, 
jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki 
badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń);  
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie polegać 
analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w 
badaniach i czy są dostępne);  
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 
granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i 
urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój 
nauki);  
7. Uzasadnienie powołania nowego zespołu naukowego. 
 
 

SONATINA 
Konkurs na projekty realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy 
doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 14 grudnia 2018 
 

 Konkurs skierowany jest do osób, które nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) i chcą 
uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze, 

 Zgłaszany projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy. 

 W projekcie należy założyć odbycie stażu w ośrodku zagranicznym. 

 W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym kierownik projekty otrzymuje 
zryczałtowaną kwotę 9000 zł miesięcznie. Pokrywane są także koszty podróży (w obie 
strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana 
jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł w zależności od odległości między miejscem 
zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż. 

 W zgłaszanym projekcie obowiązkowo należy zaplanować pełnoetetatowe zatrudnienie 
dla kierownika projektu. Wysokość środków na jego zatrudnienie nie może przekraczać 
100 000 zł rocznie (z wszelkimi kosztami po stronie pracodawcy i pracownika). 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1.  Informację o zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem planowanego stażu 
zagranicznego. 

http://www.osf.opi.org.pl/
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2. Streszczenie projektu. 
3. Ankietę dorobku naukowego kierownika projektu (m.in. przebieg kariery naukowej, 
informacje o dorobku) 
4. Uzasadnienie spełnienia warunków dla pełnoetatowego zatrudnienia kierownika projektu. 

5. Skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego (cel i znaczenie projektu, koncepcja, 
plan i metodyka badań). 
6. Charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu 
zagranicznego (Uzasadnienie wyboru ośrodka pod względem renomy, sprzętu czy też 

specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystyka prowadzonych badań). 
 

 

UWERTURA 
Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty 
przyznane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research 
Council). 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 14 grudnia 2018 
 

 Finansowany w ramach konkursu staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym 
grant ze środków ERC może trwać od 3 do 6 miesięcy. 

 W ramach kosztorysu projektu w ramach konkursu Uwertura można zaplanować 
następujące wydatki: 

o pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w 
zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej o 
procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju; 

o pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka 
naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w 
zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między 
miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym. 

 Konkurs Uwertura jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów 
badawczych. 

 W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń. 

 Osoba wyjeżdżająca na staż w ramach konkursu Uwertura, zobowiązuje się do złożenia w 
terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC 
zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej. 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Informację o laureacie konkursu ERC i ośrodku naukowym będącym miejscem 
planowanego stażu; 
2. Ankietę dorobku naukowego kandydata na staż (5 najważniejszych prac opublikowanych 
w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem; aktualnie realizowane oraz zakończone projekty 
badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN) 

http://www.osf.opi.org.pl/
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3. Formy finansowania stażu oraz kosztorys. 
4. Opis projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC (typ konkursu ERC, 
problem naukowy, ogólny plan badań, sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia 
badawcze). 
5. Uzasadnienie wyboru laureata konkursu ERC, u którego realizowany będzie staż 
(charakterystyka badań prowadzonych przez laureata konkursu ERC, zgodność tych badań z 
projektem planowanym do złożenia w konkursie ERC, perspektywa wykorzystania zdobytych 
podczas stażu wiedzy i umiejętności w wystąpieniu z wnioskiem w konkursie ERC). 
 
 

BEETHOVEN 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 14 września 2018 
 

 Program obejmuje projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o 
sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. 

 Pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami 
zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej. 

 Okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

 Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu 
badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł. 

 
Wniosek: 
wypełniany i składany równocześnie w dwóch systemach informatycznych:  
OSF (http://elan.dfg.de) i ELAN (http://elan.dfg.de). 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Streszczenie projektu (Cel prowadzonych badań / hipoteza badawcza; Zastosowana metoda 
badawcza / metodyka;  Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, 
społeczeństwa; korzyści wynikające ze współpracy polsko-niemieckiej). 
2. Plan badań (wypunktowany opis planowanych zadań badawczych charakteryzujących kolejne 
etapy realizacji projektu oraz zdefiniowanie miejsca realizacji zadania). 
3. Zbiorczy kosztorys (wynagrodzenia i stypendia naukowe wykonawców projektu; wykaz planowanej 
do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania). 

 
 

MINIATURA 
Konkurs na pojedyncze działania naukowe  
najbliższy termin otwarcia konkursu: kwiecień 2018 
 

 Wnioskodawcami w konkursie mogą być osoby, które spełniają następujące warunki: 
o stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia 

z wnioskiem; 

http://elan.dfg.de/
http://elan.dfg.de/
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o nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami 
konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki; 

o zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia 
wniosku. 

 Realizacja zgłoszonego pojedynczego zadania badawczego może trwać do 12 miesięcy. W 
przypadku wcześniejszego skończenia działań, możliwe jest skrócenie projektu. 

 W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków - od 5 000 zł do 50 000 zł. 

 W ramach zgłaszanego pojedynczego zadania badawczego nie można zaplanować 
kosztów wynagrodzeń oraz kosztów stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń 
wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane 
jest działanie. 

 Grant w ramach konkursu Miniatura dana osoba będzie mogła otrzymać tylko raz. 
 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 
Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego, 
doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą oraz otrzymane stypendia i nagrody); 
2. Najważniejsza publikacja (podać miejsce i datę publikacji, w przypadku monografii plik 
zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów 
zawierających najważniejsze tezy autora); 
3. Planowane wydatki na realizację działania naukowego (rodzaj wydatku, przewidywany 
koszt, szczegółowe uzasadnienie). 
4. Szczegółowy kosztorys. 
 

http://www.osf.opi.org.pl/
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU   
www.ncbr.gov.pl 
 

Główne i podstawowe miejsce aplikowania na realizację badań stosowanych 
 
Badania stosowane – są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy 
mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych 
zastosowań praktycznych dla wyników badań bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań 
pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. 
 
 

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH 
Horyzontalny program wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w 
zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu 
 
Obszary objęte Programem to:  
1. Nauki chemiczne  

2. Geologia, górnictwo i budownictwo  

3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka  

4. Energetyka i elektrotechnika  

5. Materiały i technologie materiałowe  

6. Mechanika i transport  

7. Nauki medyczne i farmaceutyczne  

8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne  

9. Interdyscyplinarny  
  
Możliwe dwie ścieżki aplikowania:  
a) A – ścieżka obejmująca badania podejmowane w celu określenia zastosowań praktycznych 
na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach naukowych (np. 
badania nowych materiałów o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich 
wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach);  

b) B – ścieżka obejmująca badania ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań 
pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych (modyfikacja materiału 
stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów);  
 
Warunki: 
1. Dofinansowanie może być przyznane przede wszystkim na badania przemysłowe -  
należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w 
celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących 
ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie 
elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii 
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. W wyjątkowych 

http://www.ncbr.gov.pl/
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przypadkach projekty mogą do   15% budżetu planować badania podstawowe, studium 
wykonalności tylko dla przedsiębiorców 
2. Jednostki naukowe – do 100% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy od 80% do 50% 
3. Podmioty gospodarcze intensywność pomocy publicznej do 50% kosztów kwalifikowanych 
4. Nabór jednoetapowy trwający 45 dni 
 
Wniosek: 
OPIS PROJEKTU (Maksymalna objętość i format – do 42 stron A4: czcionka Times New 
Roman 11, pojedynczy odstęp między wierszami, plik załączony w formacie PDF)  
1. Cel i założenia projektu 
Opis celu praktycznego projektu z uwzględnieniem przesłanek stanowiących podstawę do 
podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu w kontekście aktualnego 
stanu w obszarze dotyczącym projektu (do 3 stron A4) 
Ścieżka A: określenie zastosowania praktycznego wyników badań objętych projektem: 
Ścieżka B: założony cel praktyczny, którego osiągnięcie wymaga przeprowadzenia badań w 
ramach projektu 
Opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki - 
przewaga proponowanego rozwiązania nad obecnie stosowanymi, uzasadnienie 
zapotrzebowania na wyniki projektu: wskazanie grupy docelowej odbiorców 
(podmiotu/grupy podmiotów) wyników projektu w kontekście potrzeb prowadzonej przez 
nie działalności gospodarczej lub innej (do 3 stron A4).  
Zewnętrzne/wewnętrzne czynniki ryzyka (czy mogą mieć niekorzystny wpływ na cele 
projektu) (do 1 strony A4).  
2. Opis przyjętej metodologii badawczej.  
Przedstawienie sposobu rozwiązania problemu badawczego, opis proponowanej metodyki 
badawczej z uzasadnieniem jej adekwatności do założonego celu projektu, wykaz zadań z 
uzasadnieniem konieczności ich realizacji, uzasadnienie konieczności przeprowadzenia w 
ramach projektu badań podstawowych - o ile dotyczy (do 4 stron A4).  
Opis poszczególnych zadań: tytuł, cel, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji, wskazanie 
podmiotu/podmiotów wykonujących, określenie rodzaju zadania (BPR - badania 
przemysłowe, BPO - badania podstawowe, TSW – techniczne studia wykonalności na 
potrzeby prac rozwojowych), sposób realizacji zadania: metodologia badawcza, sposób 
analizy wyników badań, planowane rezultaty, mierzalne efekty, kamienie milowe (do 1 
strony A4 na zadanie w formie tabelarycznej zgodnie z wzorem poniżej, zalecana liczba 
zadań w projekcie: nie więcej niż 15, razem do 15 stron A4). 
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LIDER 
Program dla młodych naukowców, którzy chcą kierować własnym zespołem 
badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających 
możliwość wdrożenia w gospodarce 
najbliższy termin otwarcia konkursu: styczeń 2019 
 
Warunki: 
1. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. 
2. Program adresowany jest do osób, które: 
   - nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu 
macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o 
udokumentowany okres korzystania z urlopu), 
   - posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku 
udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego 
- okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź 
ukończone studia II stopnia, 
  - są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty 
lub wdrożenia, 
 -  dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER, 
  - pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni 
Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu 
badawczego, 
 - posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce. 
3.Okres realizacji projektu do 36 miesięcy (możliwość przedłużenia o 24m-ce) 
 
Wniosek: 
- OPIS projektu 
Składający się z części: 
1. Aktualny stan wiedzy - istniejące rozwiązania technologiczne wykorzystywane w praktyce, 
w Polsce i za granicą; 
2. Charakterystyka problemu; 
3. Cel projektu; 
4. Efekt końcowy; 
5. Harmonogram prac z wyszczególnieniem elementów postępu realizacji projektu; 
(kamienie milowe i wskaźniki zgodnie z załącznikiem A do wniosku) 
6. Cel ekonomiczny i znaczenie praktyczne projektu (należy wskazać potencjał 
komercjalizacyjny: przewidywane korzyści z wdrożenia wyników projektu, możliwości 
praktycznego zastosowania wyników projektu, potencjalni odbiorcy, działania w ramach prac 
przygotowujących wyniki badań do wdrożenia; sposoby transferu wyników prac do 
gospodarki; nowe metody badawcze) 
Opis dołączony w pliku PDF, max. 20 stron A4 
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO   
www.nauka.gov.pl 
 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie 
krajowym i europejskim. Zajmuje się sprawami nauki i naukowców. Wdrożyło programy, w 
ramach których prowadzone są konkursy na projekty badawcze. 
 
 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI  
 
NPRH ma upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie oraz zapewnić stabilne 
warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć 
badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych. Na program składają się trzy moduły: 
 
 

DZIEDZICTWO NARODOWE  
Długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej 
humanistyki oraz kultury narodowej 
najbliższy termin otwarcia konkursu: druga połowa 2018 
 

W ramach tego modułu finansowaniem obejmowane są: 

 projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i 
słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko 
wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych, 

 projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących 
badania nad dziedzictwem narodowym. 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Streszczenie projektu (Cele projektu, Związek projektu z założeniami programu oraz 

celami i zakresem konkursu, Charakterystyka planowanego wyniku - łącznie do 6 tys. 
znaków); 

2. Szczegółowy opis projektu (Przedmiot, cel, specyfika planowanych badań, Zadania i 
metody badawcze, Znaczenie projektu dla badań nad kulturą narodową oraz dla 
przyszłych badań narodowych, Charakterystyka i sposób publikacji on line planowanego 
wyniku, Znaczenie projektu dla rozwoju młodej kadry - łącznie do 20 tys. znaków); 

3. Harmonogram (nazwy zadań badawczych, przewidywane koszty, planowany okres 
realizacji w miesiącach); 

http://www.osf.opi.org.pl/
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4. Kosztorys (z podziałem na: wynagrodzenia, aparaturę, środki trwałe, usługi obce, 

delegacje, koszty publikacji, opis procedury rekrutacji wykonawców); 
5. Wykaz wykonawców merytorycznych. 
 
 

UNIWERSALIA  
Finansowanie zwartych publikacji naukowych (w tym wyborów 
z artykułów naukowych) 
najbliższy termin otwarcia konkursu: druga połowa 2018 
 
W ramach tego modułu finansowaniem obejmowane są: 

 przekłady na języki kongresowe (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i 
rosyjski)  najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, w celu włączenia ich do 
międzynarodowego obiegu naukowego, przy czym preferowanym językiem będzie 
język angielski – Uniwersalia 1, 

 wydania krytyczne (tłumaczenia wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) 
najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w 
obieg kultury narodowej – Uniwersalia 2. 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Streszczenie (Charakterystyka zgłaszanego dzieła, Uzasadnienie rangi wydawnictwa, w 

którym publikacja zostanie wydana, Związek projektu z założeniami programu oraz 
celami i zakresem konkursu - łącznie do 3 tys. znaków); 

2. Szczegółowy opis projektu (Szczegółowa charakterystyka zgłaszanego dzieła oraz jego 
opracowania naukowego, Uzasadnienie rangi wydawnictwa oraz zasięgu dystrybucji 
publikacji, wraz z wykazem najważniejszych opublikowanych przez nie prac naukowych – 
do 15 pozycji, Informacja o prawach autorskich związanych z publikacją, w tym o zgodzie 
właścicieli majątkowych praw autorskich na wydanie pracy, Kompetencje językowe i 
osiągnięcia translatorskie tłumacza, Opis kompetencji redaktorów naukowych, Zakres 
prac redakcyjnych gwarantowanych przez wydawnictwo, Sposób upowszechnienia 
wyników oraz tryb udostępniania w wolnym dostępie  - łącznie do 20 tys. znaków); 

3. Informacje szczegółowe (Streszczenie pracy w języku polskim, Informacje o 
wydawcy/wydawcach, Skan karty tytułowej, Skan listu intencyjnego wydawcy 
potwierdzający przyjęcie dzieła do publikacji i posiadanie lub możliwość zakupu licencji 
wydawniczej, Tekst pracy zgłoszonej do tłumaczenia, w przypadku konkursu Uniwersalia 
1 także skany dwóch opublikowanych recenzji publikacji); 

4. Harmonogram (nazwy zadań badawczych, przewidywane koszty, planowany okres 
realizacji w miesiącach); 

5. Kosztorys (z podziałem na: wynagrodzenia, aparaturę, środki trwałe, usługi obce, 
delegacje, koszty publikacji, opis procedury rekrutacji wykonawców). 

http://www.osf.opi.org.pl/
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FUNDAMENTY 
Projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji  
polityki naukowej państwa 
najbliższy termin otwarcia konkursu: 20 marca 2018 
 

W ramach modułu będą finansowane projekty badawcze dotyczące potrzeb humanistyki 
zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, wskazywane przez Ministra. 
 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Streszczenie projektu (Cele projektu, Związek projektu z założeniami programu oraz 

celami i zakresem konkursu, Charakterystyka planowanego wyniku - łącznie do 6 tys. 
znaków); 

2. Szczegółowy opis projektu (Przedmiot, cel, specyfika planowanych badań, Zadania i 
metody badawcze, Znaczenie projektu dla badań nad kulturą narodową oraz dla 
przyszłych badań narodowych, Charakterystyka i sposób publikacji on line planowanego 
wyniku, Znaczenie projektu dla rozwoju młodej kadry - łącznie do 20 tys. znaków); 

3. Harmonogram (nazwy zadań badawczych, przewidywane koszty, planowany okres 
realizacji w miesiącach); 

4. Kosztorys (z podziałem na: wynagrodzenia, aparaturę, środki trwałe, usługi obce, 
delegacje, koszty publikacji, opis procedury rekrutacji wykonawców); 

Wykaz wykonawców merytorycznych. 
 

 

DIAMENTOWY GRANT  
Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich  
lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich,  
którzy prowadzą badania naukowe 
najbliższy termin otwarcia konkursu: jesień 2018 
 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów 
prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu 
zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach 
programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych 
prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w 
projekcie badawczym. 
 

 W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni studenci 
jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów 
w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę oraz absolwenci studiów pierwszego 

http://www.osf.opi.org.pl/
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stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w 
roku ogłoszenia konkursu; 

 Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, 

 Koszt realizacji nie może przekroczyć 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, 
nauk o sztuce i twórczości artystycznej oraz 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, 
przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i 
nauk o kulturze fizycznej. 

 Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na 
wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego 
do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie 
uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe nie może przekraczać 2500 zł.  

 Wnioski mogą składać jednostki posiadające kategorię A+,A, B. 
 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Streszczenie projektu; 
2. Dane osoby wybitnie uzdolnionej (Nagrody i wyróżnienia uzyskane w toku studiów, 

Wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne); 
3. Dane opiekuna naukowego; 
4. Opis projektu (Cel naukowy, Metodyka i opis badań, Opis przewidywanych wyników 

badań, Przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych); 
5. Harmonogram (Nazwy zadań badawczych, Planowany czas trwania, Przewidywane 

koszty zadań); 
6. Załączniki (Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie nie niższym 

niż B2;  Opinia opiekuna naukowego o przebiegu dotychczas prowadzonych badań 
naukowych przez wybitnie uzdolnioną osobę; Ankieta dorobku naukowego opiekuna 
naukowego za okres czterech ostatnich lat; Dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
naukowe). 

 
 

DIALOG 
Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy 
i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki  
a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej 
najbliższy termin otwarcia konkursu: nabór ciągły do 30 czerwca 2019 

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: 

 „Doskonałość naukowa” 
 „Nauka dla innowacyjności” 
 „Humanistyka dla rozwoju” 

http://www.osf.opi.org.pl/
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Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: 

 implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności 
prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, 
efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-
dydaktycznej; 

 pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką 
a gospodarką; 

 wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i 
społecznych. 

Dofinansowanie dla jednego grantu wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
www.osf.opi.org.pl 
 

Obowiązkowo zawiera między innymi: 
1. Informacje o partnerach - dane teleadresowe i organizacyjne; 
2. Informacje ogólne (tytuł, planowany okres realizacji, wnioskowana kwota); 
3. Opis projektu wraz z uzasadnieniem (Cel ogólny, Cele szczegółowe, Uzasadnienie 

realizacji projektu, analiza potrzeb – maksymalnie 1800 znaków); 
4. Szczegółowy budżet; 
5. Wykaz podejmowanych działań; 
6. Informacje o zarządzaniu projektem (Zespół realizujący projekt - funkcje: kierownik i 

główni wykonawcy, zakres obowiązków i odpowiedzialności; Koordynacja, podejmowanie 
decyzji i komunikacja między członkami zespołu zarządzającego, partnerami, 
uczestnikami i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu i działania zapobiegawcze, Opis doświadczeń 
naukowych/popularyzatorskich Wnioskodawcy/Kierownika projektu/głównych 
wykonawców/ w zakresie realizacji podobnych projektów) 

 

 

http://www.osf.opi.org.pl/
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ  
www.fnp.org.pl 
 

Pozarządowa, apolityczna instytucja typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. 
Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspiera 
wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. FNP prowadzi 
wiele programów wspierających prace badawcze, w tym stypendia, granty i nagrody. 
Finansuje także druk monografii. 

 
 

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE 
Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce  
nowych jednostek badawczych 
najbliższy termin otwarcia konkursu: II połowa 2018 
 

 Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących 
w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w 
zakresie: 

o identyfikowania programów i tematów badawczych; 
o polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R; 
o komercjalizacji wyników prac B+R 

 Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub, w uzasadnionych 
przypadkach, dwóch wnioskodawców z Polski lub zagranicy. 

 Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny 
merytorycznej złożonej z trzech etapów: 

o W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono 
ekspertów (panel naukowo-gospodarczy) posiadające adekwatny dorobek 
naukowy i/lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze 
B+R. 

o W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów 
zewnętrznych – ekspertów w dziedzinie, w której miałaby się specjalizować 
jednostka MAB. 

o W trzecim etapie konkursu odbędzie się rozmowa ekspertów zasiadających w 
panelu interdyscyplinarnym z wnioskodawcą i przedstawicielem zagranicznej 
jednostki partnerskiej zgłoszonej we wniosku. W składzie panelu znajdą się 
eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki oraz, fakultatywnie, ekspert 
pełniący funkcję obserwatora. 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl  
 

http://www.fnp.org.pl/
https://wnioski.fnp.org.pl/
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Instrukcja wypełniania wniosku oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/  
 

 

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE PLUS 
Program MAB PLUS jest adresowany do beneficjentów programu Teaming 
prowadzonego przez Komisję Europejską 
informacje o terminie otwarcia konkursu dostępne są bezpośrednio  
w Fundacji 

Moduł PLUS programu Międzynarodowe Agendy Badawcze służy wsparciu projektów 
realizowanych w ramach konkursu Teaming, stanowiącego jedno z działań w programie 
ramowym UE Horyzont 2020. W module PLUS o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie 
wnioskodawcy planujący realizować projekt MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w 
ramach drugiej fazy konkursu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską. 

Dofinansowanie w programie MAB PLUS powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce 
wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących 
najlepsze światowe praktyki w zakresie: 

 identyfikowania programów i tematów badawczych, 
 polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R, 
 komercjalizacji wyników prac B+R. 

W module MAB PLUS okres realizacji projektu dzieli się na dwie części: 

 Część 1 – maksymalnie 18-miesięczny okres prac B+R, które będą stanowić 
przygotowanie do realizacji zadań w grupach badawczych w ramach części 2 projektu 
MAB lub będą zmierzać do wypracowania metod pomiarowych albo badawczych, 
które znajdą zastosowanie w realizacji części 2 projektu 

 Część 2 – maksymalnie 5-letni okres realizacji badań zakładanych w ramach 
Międzynarodowej Agendy Badawczej pod kierunkiem wybranego w konkursie 
Kierownika Jednostki MAB. 

Wnioskodawcami w programie MAB PLUS jest dwóch naukowców posiadających taki 
dorobek i pozycję w światowej nauce oraz doświadczenie w zarządzaniu jednostkami 
naukowymi, które pozwoli im na zapewnienie jednostce MAB wysokiej pozycji wśród 
podobnych jednostek na świecie, a w szczególności zachęci do pracy w jednostce bardzo 
dobrych badaczy z Polski i z zagranicy. 
 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl  
 

https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
https://wnioski.fnp.org.pl/
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Instrukcja wypełniania wniosku oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-plus-mab-plus/  
 

 

TEAM 
Granty na projekty zespołowe prowadzone w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach w Polsce 
informacja o terminie otwarcia konkursu zostanie podana  
w II kwartale 2018 r. 
 

 Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych 
prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich 
narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w 
najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.  

 Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) 
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte 
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole 
młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 

 W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby 
budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.  

 Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach: 
o przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności 

gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej), 
o przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność 

B+R), 
o przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i 

jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w 
zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla 
przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność 
B+R). 

 Wnioski złożone w konkursie będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie skierowany do oceny 
merytorycznej złożonej z trzech etapów: 

o W pierwszym etapie wniosek zostanie oceniony merytorycznie przez grono 
ekspertów (panel naukowo-gospodarczy, PNG) posiadające adekwatny dorobek 
naukowy lub doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze 
B+R. 

o W drugim etapie wniosek będzie oceniany przez co najmniej dwóch recenzentów 
zewnętrznych. 

o W trzecim etapie konkursu zakwalifikowani do niego wnioskodawcy zostaną 
zaproszeni na rozmowę z interdyscyplinarnym panelem ekspertów (IPE). 

 
 

https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-plus-mab-plus/
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Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl 
 

 

FIRST TEAM 
Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na 
wczesnym etapie kariery naukowej 
informacja o terminie otwarcia konkursu zostanie podana  
w II kwartale 2018 r. 
 

Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w 
jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej 
innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. 
 

 Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) 
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. 

 Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu FIRST TEAM mogą być badania, 
które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów 
naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą 
znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. 

 W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. 

 Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona 
przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu First TEAM, 
trwającego 36 miesięcy wynosi ok. 2 000 000 zł. 

 Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach: 

 przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności 
gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej), 

 przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność 
B+R), 

 przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i 
jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej – w 
zakresie, w jakim nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R). 

W programie First TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z 
kraju lub z zagranicy. 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl 
 

 

https://wnioski.fnp.org.pl/
https://wnioski.fnp.org.pl/
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HOMING 
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich 
realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy 
informacja o terminie otwarcia konkursu zostanie podana  
w II kwartale 2018 r. 
 

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania 
przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych 
doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem 
powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach 
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych 
obszarach, z udziałem partnera naukowego. 
 

 Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) 
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. 

 Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki: 
o przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu 

prowadzenia badan naukowych; 
o ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu 

lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin 
składania wniosków w konkursie. 

 W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. 

 Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona 
przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu HOMING, 
trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł. 

 Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach: 
o przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności 

gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej); 
o przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność 

B+R). 

 Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu HOMING mogą być badania, które 
przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych 
mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do 
rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. 

 Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem produktu 
lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla 
gospodarki, w oparciu o zidentyfikowany produkt, technologię bądź rynek odbiorców 
danego produktu lub technologii. 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl 
 
 

https://wnioski.fnp.org.pl/
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POWROTY 
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich 
realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po 
przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki 
informacja o terminie otwarcia konkursu zostanie podana  
w II kwartale 2018 r. 
 

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania 
innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych 
doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy 
naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w 
Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera 
naukowego. 
 

 Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) 
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. 

 Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po 
przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w 
innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań 
(np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie 
związanej z rodzicielstwem. 

 W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. 

 Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona 
przez Fundację, przy czym dla celów szacunkowych średni budżet projektu POWROTY, 
trwającego 24 miesiące wynosi ok. 800 000 zł. 

 W programie POWROTY finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi 
w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 
(http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/). 

 Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach: 

 przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności 
gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej), 

 przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność 
B+R). 

 W programie POWROTY obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera 
naukowego z kraju lub z zagranicy. 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl 
 

 

http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/
https://wnioski.fnp.org.pl/
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START 
Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery 
naukowej 
najbliższy termin otwarcia konkursu: wrzesień 2018 
 

Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do 
dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 
 

 Adresatami konkursu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej 
dziedzinie nauki, którzy: 

o mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach 
naukowych lub pozycje książkowe);  

o są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w 
podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań 
naukowych lub prac rozwojowych;  

o nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku 

 W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. 

 Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium 
wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy 
te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. 
Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego 
wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty. 

 

Wniosek: 
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl 
 

 

HONOROWE STYPENDIUM IM.  LESZKA KOŁAKOWSKIEGO 
Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających 
wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i 
nowożytnej do 1939 r. 
Stypendium przyznawane jest co dwa lata 
 

 Wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 100 000 zł. 

 Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji. 

 Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy: 

 W pierwszym etapie kandydatów do Stypendium zgłaszają zaproszeni imiennie przez 
Kapitułę wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie będą rozpatrywane. 

 W drugim etapie Kapituła zaprasza nominowanych kandydatów do złożenia wniosku 
konkursowego obejmującego opis dorobku naukowego oraz plany badawcze na 
okres 12 miesięcy. 

https://wnioski.fnp.org.pl/
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Szczegółowe informacje:  
https://www.fnp.org.pl/oferta/honorowe-stypendium-im-leszka-kolakowskiego/ 
 

 

NAGRODA FNP 
Otrzymują ją wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe 
Terminy nadsyłania nominacji dostępne są bezpośrednio w Fundacji 
 
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia 
naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, 
wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają 
Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego 
świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia 
naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.  
 
 Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach:  

o nauki o życiu i o Ziemi, 
o nauki chemiczne i o materiałach, 
o nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie, 
o nauki humanistyczne i społeczne. 

 Wartość nagrody 200 tys. zł brutto. 
 Kandydatów do Nagrody zgłaszają zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji 

wybitni przedstawiciele nauki. 
 Recenzenci dokonują oceny i wyboru kandydatów 
 
Szczegółowe informacje:  
https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-fnp/ 
 
 

NAGRODA COPERNICUS  
Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-
niemieckiej współpracy naukowej 
Termin składania aplikacji dostępny jest bezpośrednio w Fundacji 
 
 Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, 

pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być 
liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk 
kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej. 

 Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-
polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu 
wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny 
mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub 
innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. 

 

https://www.fnp.org.pl/oferta/honorowe-stypendium-im-leszka-kolakowskiego/
https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-fnp/
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 Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora 
zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje będą 
rozpatrywane. Nominacje powinny być składane w języku angielskim do biura DFG lub 
FNP, zgodnie z instrukcjami publikowanymi przy otwarciu kolejnej edycji konkursu. 

 Nagroda przyznawana jest co dwa lata w drodze konkursu parze uczonych, niezależnie od 
uprawianej przez nich dziedziny nauki. 

 Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). 
Laureat z Polski otrzymuje: 

 20 000 euro nagrody imiennej 
 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody 

Szczegółowe informacje: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/ 
 
 

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA 
Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy 
pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych 
Termin składania aplikacji dostępny jest bezpośrednio w Fundacji 
 

 Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie 
nauki z wyjątkiem sztuk pięknych. 

 Nagroda jest przyznawana dwóm uczonym na podstawie przeprowadzanej procedury 
konkursowej. 

 Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień 
naukowy doktora, jeden z nich powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach 
Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez 
nominowanych wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej. 

 Wysokość nagrody wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych 
naukowców. 

 Osobami uprawnionymi do składania nominacji są wszyscy aktywni członkowie polskiego 
i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami 
naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając 
przedsiębiorstwa. 

 Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje. 

Szczegółowe informacje: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/ 
 
 

https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/
https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-amerykanska-nagroda-naukowa/
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MONOGRAFIE 
Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych  
i społecznych oraz ich tłumaczeń 
Termin składania aplikacji: do 28 maja i do 10 września 2018 
 

 Program ma na celu finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych 
prac, które wybierane są w drodze konkursu. 

 Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii 
Monografie FNP oraz honorarium. 

 W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z 
języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP 
(konkurs TRANSLACJE).  

 Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania 
publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z 
dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których 
książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r. 

 Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także 
ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości 
jednego arkusza (4 tys. złotych). 
 
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: 

o dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka 
Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione; 

o wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (https://wnioski.fnp.org.p); 
o zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, 

pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, 
jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z 
podpisami); 

o maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych; 
o Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada 

Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. 
Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy. 

 
 

MONOGRAFIE – ADIUSTACJE 
Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych 
przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych 
Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym 
 

 Prace na konkurs może zgłaszać autor monografii naukowej z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków 
kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są 
przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. 
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 Laureaci konkursu otrzymują subwencję na sfinansowanie adiustacji językowej. 
Subwencja przeznaczona jest tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów tej adiustacji nie 
może być wykorzystana na pokrycie kosztów innych prac redakcyjnych bądź 
wydawniczych. 
 
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: 

o dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka 
Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione; 

o wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (https://wnioski.fnp.org.p); 
o zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, 

pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, 
jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z 
podpisami); 

o maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych; 
o Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada 

Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. 
Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy. 
 
 
 

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia 
Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu 
lub innych uzależnień behawioralnych 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Finansowanie realizacji zadań z zakresu kultury (muzyka; literatura;  
sztuki wizualne; teatr i taniec) 
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KONTAKT W SPRAWACH PROJEKTÓW 
 

p.o. kierownika mgr Bożena Żurek 
tel. 81 445 44 94 
e-mail: wojcik@kul.pl 
 
mgr Barbara Czemerys  
tel. 81 445 43 67 
e-mail: czembar@kul.lublin.pl 
 
mgr Joanna Guz  
tel. 81 445 41 08 
e-mail: guz@kul.pl 
 
mgr Monika Malinowska-Panasiuk  
tel. 81 461 13 56 
e-mail: monikamp@kul.pl 
 
mgr Artur Truszkowski  
tel. 81 461 13 56 
e-mail: artur.truszkowski@kul.pl 

 
 
 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE 
 

 Granty na badania: http://www.granty-na-badania.com/ 

 Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc: 
https://www.poldoc.pl/ 

 Grantologia: https://www.facebook.com/grantologia/ 
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