
SUBWENCJA NA
BADANIA NAUKOWE

2021

GRANTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

O co można wnioskować? 

Badania naukowe z komponentem międzynarodowym: 
KUL + ośrodek międzynarodowy ujęty w World University
Ranking (CWUR).

D  o kogo   dokumentacja?   

Dział Krajowych Projektów Naukowych – p. Barbara 
Lendzion-Tokarska (CTW-22, tel. 81 445 43 67)

Termin złożenia wniosku: do 25 marca 2021 roku do 
godziny 15.30.

Co musi być efektem? 

Publikacje naukowe wydane lub przyjęte do wydania w 
czasopismach za minimum 140 pkt lub wydawnictwach 
z II poziomu w wykazach MNiSW.

W  arunki finansowe  : maksymalna kwota finansowania –  
25 000 zł (Uwaga! Nie są finansowane wynagrodzenia 
zespołu ani pracowników pomocniczych). Wydatki muszą
być zaplanowane na 2021 rok.

Dodatkowe informacje: okres realizacji grantu powinien 
być nie dłuższy niż 24 miesiące.

FUNDUSZ PUBLIKACYJNY

O co można wnioskować? 

Wydanie gotowych publikacji.

D  o kogo   dokumentacja?   

DKPN – p. Beata Gulińska (CTW-22, tel. 81 445 41 07). Decyzję 
podejmuje Prorektor ds. nauki i kadr.  Wymagana jest opinia 
Dyrektora IJ.

Termin złożenia wniosku: do 15. dnia każdego miesiąca (nabór 
ciągły).

Co musi być efektem? 

(1) monografia z II poziomu; (2) monografia z I poziomu – tylko 
wówczas, gdy jest potrzebna dla dyscypliny do ewaluacji; (3) artykuł 
za co najmniej 70 pkt.

REZERWA DYREKTORA INSTYTUTU

O co można wnioskować? 
(1) badania naukowe w dyscyplinie; (2) utrzymanie 
czasopism nieobjętych wsparciem ze środków 
ogólnouniwersyteckich.
D  o kogo   dokumentacja?   
Sekretariat Instytutu Językoznawstwa (CN-011).
Termin złożenia wniosku: tryb ciągły.

GRANTY KOMERCJALIZACYJNE

Dla kogo? 
Pracownik naukowy KUL lub doktorant, który był 
pomysłodawcą realizacji zadania komercyjnego.
Do kogo dokumentacja? 
Dział Komercjalizacji Wiedzy, CTW-15, tel. 81 45 45 
687, 81 45 45 686.
Warunek uzyskania grantu: uzyskanie przez Instytut co 
najmniej 3 pkt w procesie ewaluacji (usługa dla 
podmiotów zewnętrznych na kwotę co najmniej 15 
000 zł).

Dodatkowe informacje: Grant jest wypłacany jako 
dodatek specjalny do pensji.

GRANTY DYSCYPLINOWE

O co można wnioskować? 
Różne koszty badań naukowych z wyłączeniem wynagrodzeń dla 
wykonawców (możliwe wynagrodzenie dla uczestników badań).
D  o kogo   dokumentacja?   
Sekretariat IJ (CN-011).
Termin złożenia wniosku: tryb konkursów grantowych w dyscyplinie.

Co musi być efektem? 
Publikacja za co najmniej 40 pkt.
Dodatkowe Informacje: (1) okres realizacji grantu powinien być nie dłuższy
niż 18 miesięcy; (2) mogą wnioskować też doktoranci Szkoły Doktorskiej.


