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Plan prezentacji

� Konkursy NCN (krajowe i mi ędzynarodowe)
� Harmonogram konkursów
� Proces oceny wniosku (sk ąd się bior ą eksperci ?)
� Ograniczenia w składaniu wniosków
� Dokumentacja konkursowa (nowa forma � Dokumentacja konkursowa (nowa forma 

ogłaszania konkursów)
� Konstrukcja wniosku (wzór formularza wniosku)
� Rozliczanie projektów
� Rozwiązywanie problemów
� Pytania
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Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza powołana
do finansowania bada ń podstawowych realizowanych w
formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, działa ń
naukowych.

BADANIA PODSTAWOWE – to prace eksperymentalne lubBADANIA PODSTAWOWE – to prace eksperymentalne lub
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów,
bez nastawienia na bezpo średnie zastosowanie komercyjne.

Wnioski w oczywisty sposób aplikacyjne, nie mog ą być
finansowane przez NCN.
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KONKURSYKONKURSY
NCNNCN

NAUKOWCY W FAZIE POST-DOC

PRELUDIUMPRELUDIUM ETIUDAETIUDA

SONATASONATA SONATA BISSONATA BISSONATINASONATINA

NAUKOWCY PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA

Naukowcy bez stopnia 
doktora 

Doktoranci z otwartym 
przewodem doktorskim / 
stypendium doktorskie

Naukowcy ze stopniem doktora 
uzyskanym mi ędzy 2 a 7 lat 
przed rokiem wyst ąpienia z 
wnioskiem

Naukowcy ze stopniem doktora 
uzyskanym w okresie 5 do 12 
lat przed rokiem wyst ąpieniem 
z wnioskiem

Naukowcy ze stopniem doktora
uzyskanym w ci ągu 3 ostatnich
lat

„
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MAESTROMAESTRO UWERTURAUWERTURA

OPUSOPUS

TANGOTANGO
DOŚWIADCZENI NAUKOWCY

DLA WSZYSTKICH NAUKOWCÓW

wnioskiem z wnioskiem

Doświadczeni naukowcy / 
pionierskie, interdyscyplinarne 
badania

Stypendium na sta ż w 
jednostce realizuj ącej grant 
ERC

Naukowcy na ka żdym etapie 
kariery

Naukowcy chc ący wdro żyć 
swoje badania podstawowe

MINIATURAMINIATURA
Środki na pojedyncze działania 
naukowe



PRELUDIUM

Projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynaj ące karier ę
naukow ą, które nie uzyskały stopnia naukowego doktora.

� Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesi ęcy

� Maksymalna wysoko ść finansowania: 70 000 zł na ka żde 12 miesi ęcy

� Maksymalne łączne wynagrodzenie : 1500 zł miesi ęcznieMaksymalne łączne wynagrodzenie : 1500 zł miesi ęcznie

� Maksymalna liczba wykonawców: 3 osoby (tylko jedna osoba posiadaj ąca
stopie ń dr. hab. lub tytuł naukowy będąca opiekunem naukowym)

� Beneficjentem środków finansowych nie mo że być opiekun naukowy

� Zakup aparatury naukowo-badawczej do 30% wysoko ści wnioskowanych
środków

Brak mo żliwo ści przyznawania stypendiów oraz  zatrudnienia 
na stanowisku typu post-doc.
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ETIUDA (stypendia doktorskie)

Dla osób rozpoczynaj ących karier ę naukow ą nieposiadaj ących stopnia
naukowego doktora, które maj ą otwarty przewód doktorski .

� Okres otrzymywania stypendium 6 - 12 miesi ęcy
� Okres trwania sta żu zagranicznego 3 - 6 miesi ęcy
� Obrona pracy doktorskiej w terminie do 12 miesi ęcy po zako ńczeniu

pobierania stypendiumpobierania stypendium
� Stypendium doktorskie: 4 500 zł miesi ęcznie
� Środki na pobyt w zagranicznym o środku naukowym: 12 000 zł

miesi ęcznie skorygowane o wska źnik dla danego kraju
� Środki na koszty podró ży w zryczałtowanej kwocie od 1000 do 10 000 zł

Uzyskanie stopnia naukowego doktora w trakcie pobierania stypendium
powoduje przerwanie wypłaty stypendium, ale nadal konieczn e jest odbycie
stażu zagranicznego (do 12 miesi ęcy od wypłaty ostatniej transzy
stypendium)
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SONATINA
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpo czynaj ące karier ę
naukow ą, które uzyskały stopie ń naukowy doktora nie wcze śniej ni ż 3 lata przed
rokiem zło żenia wniosku, lub zobowi ązują się do uzyskania stopnia doktora do 30
czerwca danego roku

� Okres realizacji: 24 lub 36 miesi ęcy

� Dla osób nie posiadaj ących zatrudnienia (na podstawie umowy o prac ę na
stanowisku o „charakterze naukowym”) w podmiocie, w którym chc ą realizowa ćstanowisku o „charakterze naukowym”) w podmiocie, w którym chc ą realizowa ć
projekt badawczy
� Dla osób posiadaj ących zatrudnienie w podmiocie , ale chc ących uzyska ć
zatrudnienie na podstawie umowy o prac ę w pełnym jej wymiarze w innym
podmiocie, w którym b ędą realizowa ć projekt badawczy

� Staż w zagranicznym o środku naukowym : 3-6 miesi ęcy w trakcie trwania projektu

� Poza kierownikiem co najwy żej jedna osoba posiadaj ąca stopie ń naukowy dr.
hab. lub tytuł naukowy jako współpracownik pod warunkiem, że nie jest ona
zatrudniona w podmiocie, b ędącym miejscem realizacji projektu
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SONATINA - finansowanie

� środki na realizacj ę projektu badawczego: brak maksymalnej kwoty

� środki na zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o prac ę 
w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji prze z niego projektu 
badawczego – 100 000 zł rocznie

� środki na pobyt w zagranicznym o środku naukowym: 12 000 zł 
miesi ęcznie skorygowane o wska źnik dla danego kraju

� środki na koszty podró ży w zryczałtowanej kwocie od 1000 do 10 000 zł

Brak mo żliwo ści przyznawania stypendiów, zatrudnienia na 
stanowisku typu post-doc oraz zakupu lub wytworzenia ap aratury 
naukowo-badawczej
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SONATA

Projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynaj ące karier ę
naukow ą, które uzyskały stopie ń naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat
przed rokiem wyst ąpienia z wnioskiem.

� Okres realizacji: 12, 24, 36 miesi ęcy� Okres realizacji: 12, 24, 36 miesi ęcy

� Pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu : 140 000 zł/rok

� Brak maksymalnej wysoko ści finansowania

� Poza kierownikiem co najwy żej jedna osoba posiadaj ąca stopie ń 

naukowy dr. hab. lub tytuł naukowy jako współpracownik spoza podmiotu 

zatrudniaj ącego kierownika projektu

� Możliwo ść zatrudnienia stypendysty/doktoranta i post-doca
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SONATA BIS („małe MAESTRO”)

Projekty badawcze maj ące na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
przez osob ę, która uzyskała stopie ń naukowy doktora w okresie od 5 do 12
lat przed rokiem wyst ąpienia z wnioskiem.

� Okres realizacji: 36, 48 lub 60 miesi ęcy

� Nowy zespół naukowy - złożony z nowo zatrudnionych, które dotychczas
nie współpracowały ze sob ą - jako odr ębny zespół - przy realizacji
projektów badawczych

� Poza kierownikiem projektu, w śród osób realizuj ących projekt nie mo że
być osób posiadaj ących stopie ń naukowy dr. hab. lub tytuł profesora

� Pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu: 160 000 zł/rok

� Brak maksymalnej kwoty finansowania

� Obowi ązek zaangażowania w projekcie doktoranta lub doktorantów na
łączny okres co najmniej 36 miesi ęcy pobierania stypendium
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OPUS

Projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytwo rzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezb ędnej do realizacji projektu

� Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesi ęcy

� Brak maksymalnej wysoko ści finansowania

� Koszt pojedynczej aparatury nie mo że przekroczy ć 500 000 zł

� Pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu: 150 000 zł/rok

� Możliwo ść zatrudnienia na stanowisku stypendysty/doktoranta 

� Możliwo ść zatrudnienia na stanowisku post-doca

� Współpraca mi ędzynarodowa w ramach OPUS mile widziana
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MAESTRO

Dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych
mających na celu realizacj ę pionierskich bada ń naukowych , w tym
interdyscyplinarnych, wa żnych dla rozwoju nauki, wykraczaj ących poza
dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mog ą być odkrycia naukowe

� Okres realizacji: 36, 48 lub 60 miesi ęcy

� Pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu : 190 000 zł/rok� Pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu : 190 000 zł/rok

� Koszt pojedynczej aparatury nie mo że przekroczy ć 500 000 zł

� Brak maksymalnej wysoko ści finansowania
� Obowi ązek zaangażowania w projekcie doktoranta lub doktorantów na

łączny okres co najmniej 36 miesi ęcy pobierania stypendium

� Obowi ązek zaangażowania w projekcie post-doca lub post-doców na
łączny okres co najmniej 36 miesi ęcy pobierania wynagrodzenia
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UWERTURA – sta że w zagranicznych 
zespołach naukowych realizuj ących granty 
ERC

Konkurs skierowany jest do osób planuj ących wyst ąpienie o 

finansowanie projektów badawczych przez Europejsk ą Radę ds. 

Badań Naukowych (ERC):

� posiadaj ących stopie ń doktora i zatrudnionych w podmiocie na � posiadaj ących stopie ń doktora i zatrudnionych w podmiocie na 
podstawie umowy o prac ę

� pełni ących rol ę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym lub 
zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów ogłaszanych 
i przeprowadzanych przez NCN

� planuj ących 3-6 miesi ęczny sta ż w wybranym zagranicznym zespole 
naukowym realizuj ącym grant ERC

� planuj ących wyst ąpić o grant ERC w ci ągu 18 miesi ęcy od dnia 
zakończenia sta żu

� Obowi ązek zło żenia wniosku do ERC po zako ńczeniu projektu
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UWERTURA - finansowanie

� Środki na pobyt w zagranicznym o środku 
naukowym: 15 000 zł miesi ęcznie skorygowane o 
wska źnik dla danego kraju

� Środki na koszty podró ży w zryczałtowanej kwocie 
od 1000 do 10 000 zł
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NIEWYSTĄPIENIE Z WNIOSKIEM DO ERC SKUTKUJE 
ZWROTEM WSZYSTKICH KOSZTÓW



TANGO 3  (nabór zako ńczony )

• Wspólne przedsi ęwzięcie NCN i NCBiR mające na celu wsparcie wdra żania 

w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanyc h z prowadzenia 

badań podstawowych

• Organizatorem konkursu TANGO 3 jest NCBiR
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• Warunkiem przyst ąpienia do konkursu TANGO 3 była realizacja/kierowani e 

„projektem bazowym” z oferty konkursowej NCN (OPUS, PRE LUDIUM, 

SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SY MFONIA, 

POLONEZ)

Trwaj ą rozmowy o kształcie konkursu TANGO 4 pomi ędzy NCN i NCBiR



MINIATURA 3  
� Pojedyncze (!) działanie naukowe na co najwy żej 12 miesi ęcy:

� badania wst ępne/pilota żowe
� wyjazd konferencyjny
� kwerenda
� staż naukowy
� wyjazd badawczy
� wyjazd konsultacyjny

� Środki finansowe: od 5 000 do 50 000 zł
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� Środki finansowe: od 5 000 do 50 000 zł

� Osoba realizuj ąca działanie naukowe:
� tytuł dr uzyskany do 12 lat przed rokiem wyst ąpienia z wnioskiem
� jest zatrudniona przez wnioskodawc ę na podstawie umowy o prac ę
� nie kierowała i nie kieruje projektem badawczym (NCN  i innych agenci)
� nie jest laureatem konkursu ETIUDA i UWERTURA
� nie jest wnioskodawc ą, kierownikiem projektu ani kandydatem na sta ż we 

wniosku zło żonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym 
konkursie NCN

Powi ązanie planowanego działania naukowego z przyszłym projek tem 
badawczym NCN!



Współpraca mi ędzynarodowa:Współpraca mi ędzynarodowa:
dwustronna oraz wielostronna 



Konkursy realizowane przez NCN 
we współpracy dwustronnej

Nazwa programu
(agencja/kraj)

Aktualne i planowane działania Alokacja

SHENG (1) (NSFC/CN) Zakończona ocena merytoryczna 40 mln PLN

BEETHOVEN CLASSIC (3) – HS, 
większość ST (DFG-DE)

Trwa ocena merytoryczna 30 mln PLN
(10 mln PLN – HS, 20 mln PLN – ST)

BEETHOVEN LIFE (1) – NZ
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BEETHOVEN LIFE (1) – NZ
(DFG/DE)

Trwa ocena merytoryczna 20 mln PLN

MOZART (1) - (FWF/AT) Ogłoszony w marcu 2019 r. 5,5 mln PLN

ALPHORN (1) - (SNSF/CH) Ogłoszenie w lipcu 2019 r. Planowane: 7 mln PLN

DAINA (2) (RCL/LT) Ogłoszenie we wrześniu 2019 r.
? 
(Daina 1 – 16 mln, finansowane 
16 z 253 złożonych projektów)

PIRE (2) (NSF/USA) Ogłoszenie - druga połowa 2019 r. ?

UK (1) (UKRI) Do dyskusji z partnerami ?



KONKURSY DWUSTRONNE 

WSPÓLNY PROJEKT BADAWCZY

Polski zespół naukowy

Kierownik projektu*
(co najmniej stopień doktora)

Zespół naukowy z kraju 
partnerskiego

Kierownik projektu
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Wniosek w OSF zgodnie z wymogami NCN

Kierownik projektu
Wniosek składany do agencji partnerskiej zgodnie z jej 

wymogami

WNIOSEK WSPÓLNY
• Opis wspólnego projektu
• CV członków zespołów
• Inne dokumenty zgodnie z 

dokumentacją konkursu 
dwustronnego

Opracowywany wspólnie
i składany do NCN i agencji 

partnerskiej
*narodowość i obywatelstwo nie mają znaczenia



MOZART
� Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze we wszystkich

dyscyplinach nauki

� We współpracy z FWF (Austrian Science Fund)

� Wspólne polsko-austriackie wnioski o finansowanie projektów badawczych
będą oceniane przez FWF w procedurze przewidzianej dla wniosków
austriackich składanych do programu Stand-Alone Projects FWF i będą
konkurować z wnioskami krajowymi oraz innymi wnioskami

20

konkurować z wnioskami krajowymi oraz innymi wnioskami
międzynarodowymi złożonymi przez zespoły austriackie

Harmonogram konkursu MOZART 

� Ogłoszenie: marzec 2019 r. 

� Konkurs z naborem ci ągłym

� Ogłoszenie pierwszych wyników: druga połowa 2019 r.

� Start pierwszych projektów: początek 2020 r.



ALPHORN
� Konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze we wszystkich

dyscyplinach nauki

� We współpracy z SNSF (Swiss National Science Foundation)

� Wspólne polsko-szwajcarskie wnioski o finansowanie projektów
badawczych będą oceniane przez SNSF w procedurze przewidzianej dla
wniosków szwajcarskich składanych do programu Project Funding i będą
konkurować z wnioskami krajowymi oraz innymi wnioskami
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konkurować z wnioskami krajowymi oraz innymi wnioskami
międzynarodowymi złożonymi przez zespoły szwajcarskie

� Zasady oceny wniosków w SNSF:

Harmonogram konkursu ALPHORN

� Planowane ogłoszenie: 1 lipca 2019 r. 

� Zamkni ęcie naboru: pa ździernik 2019 r.

� Ogłoszenie wyników: kwiecień/maj 2020 r.

� Start pierwszych projektów: druga połowa 2020 r



DAINA
� Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane we wszystkich 

dyscyplinach nauki 

� We współpracy z Research Council of Lithuania (RCL)

� Procedura oceny wspólnej

Harmonogram konkursu DAINA 2: 
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Harmonogram konkursu DAINA 2: 

� Ogłoszenie konkursu: 16 wrze śnia 2019 r.

� Zamknięcie naboru:  grudzień 2019 r.

� Ogłoszenie wyników: czerwiec 2020 r.

� Start projektów: październik 2020 r.



Lista programów wielostronnych NCN

HS
� HERA – humanistyka 
� NORFACE – nauki społeczne

NZ
� JPI AMR – oporno ść na antybiotyki

� JPcofuND 2 – choroby neurodegeneracyjne
� ERA-CAPS – biologia molekularna ro ślin� ERA-CAPS – biologia molekularna ro ślin

23



Lista programów wielostronnych NCN

ST
� CHIST-ERA – technologie komunikacyjne i informacyjne
� M-ERA* – nauki o materiałach 
� Solar-Driven Chemistry (fotochemia, fotokataliza)
� QuantERA* – technologie kwantowe

PROGRAMY INTERDYSCYPLINARNE
� BiodivERsA – bioró żnorodno ść
� ForestValue – gospodarka le śna
� ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) – wyzwania współc zesnych 

miast

*Planowane regularne nabory

24



M-ERA.NET Call 2019 – aktualne ogłoszenie

M-ERA.NET (ERA-NET for Material Research and Innovation) jest sieci ą 38 organizacji z 25

krajów europejskich finansuj ącą badania z obszaru nauk o materiałach oraz in żynierii

materiałowej . Narodowe Centrum Nauki jest członkiem sieci M-ERA od 2015 r . Co roku

ogłaszany jest nowy konkurs na mi ędzynarodowe projekty badawcze realizowane przez grupy

badawcze zło żone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodz ących z co najmniej 2 krajów

bior ących udział w konkursie.

Kraje uczestnicz ące: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania,

Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja,

Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy (Kalabria)

M-ERA.NET Call 2019 - harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 19 marca 2019 r.

• Termin składania pre-proposals: 18 czerwca 2019 r.
• Zaproszenie do składania full proposals: 11 wrze śnia 2019 r.
• Termin składania full proposals: 19 listopada 2019 r .
• Wyniki konkursu: luty 2020 r.

Więcej informacji: https://m-era.net/
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JUŻ WKRÓTCEJUŻ WKRÓTCE
Współpraca mi ędzynarodowa w ramach Funduszy Norweskich:
• IDEALAB – konkurs interdyscyplinarny
� finansowanie  innowacyjnych  projektów  dotyczących  nowatorskich  naukowo  i  ważnych  

społecznie projektów  realizowanych  we  współpracy  badaczy,  przedsi ębiorców, 
przedstawicieli  administracji, organizacji  pozarz ądowych,  lokalnych  społeczno ści  etc.

� w pionierskiej formule warsztatów, bazując na doświadczeniach brytyjskich (tzw. model sandpit) i 
norweskich (warsztaty IdeLab).

Planowany termin ogłoszenia konkursu : 17.06.2019
Zakończenie naboru: 17.09.2019 r.Zakończenie naboru: 17.09.2019 r.

• POLS - we wszystkich dyscyplinach naukowych

Kontynuacja konkursu POLONEZ  dla  naukowców przyje żdzających z zagranicy

Planowany termin ogłoszenia konkursu : 16.12.2019
Zakończenie naboru: 16 marca 2020 r.

• GRIEG – polsko-norweskie projekty we wszystkich dyscyplinac h naukowych
� badania polarne oraz społeczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 17.06.2019
Zakończenie naboru: 17.09.2019 r.
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Harmonogram konkursów
15.03. 
2019

Opus
Preludium

Mozart

17.06. 
2019

Maestro
Sonata Bis
Uwertura

16.09. 
2019

Opus
Preludium

Sonata

16.12. 
2019

Sonatina
Etiuda
Pols ?

15.03. 
2020

Opus
Preludium

• ogłoszenie = udost ępnienie dokumentacji ( formularze w systemie OSF w t erminie 
późniejszym)

• nabór wniosków - 3 miesi ące
• wyniki do 9 miesi ęcy po ogłoszeniu konkursu
• stopie ń sukcesu ok. 25% dla konkursów krajowych
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Mozart Uwertura
Grieg

Idealab

Sonata
Daina

Pols ?

Alphorn – 01.07.2019 r. 
Miniatura – połowa maja 2019 r.



Procedura oceny wnioskówProcedura oceny wniosków
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Procedura oceny wniosków w 
konkursach

OCENA MERYTORYCZNA

ETAP 1 ETAP 2

Dwuetapowy system oceny:

I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisu projektu

II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegółowego opisu projektu
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KIM JEST WNIOSKODAWCA?KIM JEST WNIOSKODAWCA?
Ocena 

formalna

Listy 
rankingowe

Oceny 
indywidualne
Ekspertów (2)

Skrócony opis 
– 5 str. S
P

O
T

K
A

N
IE

P
A

N
E

LO
W

E
ETAP 1

Oceny 
specjalistyczne

Ekspertów
Zewnętrznych*
Szczegółowy 
Opis -15 str. 

S
P

O
T

K
A

N
IE

P
A

N
E

LO
W

E

ETAP 2

OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓW
Koordynatorzy dyscyplin NCN

R
oz

m
ow

a
kw

al
ifi

ka
cy

jn
a*

*

*Za wyjątkiem: ETIUDY i UWERTURY
**W konkursach: ETIUDA, SONATINA, SONATA BIS, MAEST RO, UWERTURA



Eksperci NCN
� polscy lub zagraniczni naukowcy
� laureaci grantów NCN 

� powoływani na 1 konkurs 
� specjali ści w tematyce panelu, proporcjonalnie do tematyki 

wniosków w konkursie – deskryptory!wniosków w konkursie – deskryptory!
� Anonimowi 

Konflikt interesów:
� wnioskodawcy/opiekunowie w danej edycji konkursu – n ie 

będą powołani
� współpracownicy w ostatnich 3 latach
� pracownicy tej samej jednostki
� inne konflikty
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Zespoły ekspertów
� Superpanele – eksperci z całej grupy dyscyplin (ST)

� MAESTRO
� SONATA BIS
� SONATINA
� ETIUDA
� MINIATURA*

� Panele tematyczne – eksperci z danego panelu (ST5)� Panele tematyczne – eksperci z danego panelu (ST5)
� OPUS
� PRELUDIUM
� SONATA

� Hiperpanel (ST+NZ+HS):
� UWERTURA – eksperci z wszystkich dyscyplin

Duży zespół ekspertów, dobrze dopasowanych tematycznie.
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Eksperci zewn ętrzni

� głównie naukowcy zagraniczni
� proponowani przez Ekspertów panelowych do 

recenzji konkretnego wniosku w danej edycji 
konkursówkonkursów

� specjali ści w tematyce danego wniosku
� takie same zasady dotycz ące konfliktów interesów 

jak w przypadku ekspertów
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Ograniczenia 
w składaniu wniosków w składaniu wniosków 

w konkursach NCN
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Ograniczenia w składaniu wniosków

� Jeden kierownik – jeden wiosek w edycji/konkursie
� najwyżej trzy projekty finansowane przez NCN naraz

� Wniosek można złożyć ponownie dopiero, kiedy zakończy się jego
ocena.

� Wnioski z karencj ą w konkursach PRELUDIUM, OPUS� Wnioski z karencj ą w konkursach PRELUDIUM, OPUS

� Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursów
PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS oraz laureatem
konkursów ETIUDA można być tylko raz .

� Kolejny projekt MAESTRO nie wcze śniej ni ż 9 miesi ęcy przed
zakończeniem realizacji poprzedniego grantu.
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Dokumentacja konkursowa 
!!!!
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Dokumentacja konkursowa 
!!!!
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Jak przygotowa ć wniosek?

� na podstawie dokumentacji do aktualnego konkursu
� poprawnie wypełnione wszystkie pola i zakładki
� poprawne zał ączniki w odpowiednich miejscach
� uzasadnienia kosztów
� złożenie wniosku w terminie w systemie OSF
� sprawdzi ć przed wysłaniem!
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Procedura składania wniosków o finansowanie 

� dokona ć rejestracji w systemie OSF (Obsługa Strumieni 
Finansowania) – osf.opi.org.pl

� wypełni ć odpowiedni typ wniosku znajduj ący si ę w systemie 

� wysła ć drog ą elektroniczn ą kompletny wniosek z niezb ędnymi 
załącznikami w systemie OSF wraz z podpisanym elektroniczni e 
dokumentem potwierdzaj ącym zło żenie wniosku lub skanem tego 
dokumentu podpisanym w sposób tradycyjny
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Konstrukcja wniosku 
OPUS 17, PRELUDIUM 17

� Zakładanie nowego wniosku

� Wniosek nowy/powtórzony (opus, 
preludium)  

� Informacje podstawowe

� Wnioskodawca 

� Kwestie etyczne

� Streszczenie

� Popularnonaukowe streszczenie 
projektu 

� Współpraca mi ędzynarodowa 

� Podmioty 

� Pomoc publiczna

� Plan bada ń

� Zbli żone zadania badawcze 

� Opis Skrócony 

� Opis szczegółowy

� Zespół badawczy

� Kierownik projektu

� Kosztorys

� Oświadczenia
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Zakładanie nowego wniosku

� Kluczowa jest decyzja o czasie trwania projektu w chwili zakładania wniosku 

� Nie ma mo żliwo ści zmiany tej warto ści na dalszych etapach wypełniania 
formularza.formularza.
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Informacje podstawowe
� Tytuł – jasny i czytelny

� Synteza i charakterystyka materiałów o zdefiniowanych 
właściwościach powierzchniowych

� Jeśli nie monolit ceramiczny to co? 
Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w 
postaci metalicznych pian stałych do dopalania metanu. 
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postaci metalicznych pian stałych do dopalania metanu. 
� Z orłem w koronie po jednej stronie. 

Charakter ideologii narodowych kibiców piłkarskich  

� Słowa kluczowe – mają pomóc w znalezieniu odpowiednich 
recenzentów; rozszerzenie tytułu



Informacje podstawowe

� Panel ST4
� ST5_18 – kataliza
� ST4_17 – fotochemia
� ST5_19 – metody badań 

� Panel ST8
� ST8_14 – inne zagadnienia 

pokrewne
� ST5_25 – inne zagadnienia 

� Deskryptory – opisują tematykę wniosku
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� ST5_19 – metody badań 
materiałów

� Słowa kluczowe – reaktywne 
formy tlenu, fotokataliza, 
półprzewodniki, tlen 
singletowy, rodnik 
hydroksylowy

� ST5_25 – inne zagadnienia 
pokrewne

� ST6_14 – inne zagadnienia 
pokrewne

� Słowa kluczowe – absorpcja, 
UV-Vis



Panele dyscyplin NCN
HS – Nauki 

Humanistyczne, 
Społeczne i o Sztuce 

HS1

Fundamentalne pytania o 
natur ę człowieka i 

otaczaj ącej go 
rzeczywisto ści

HS2
Kultura i twórczo ść 

kulturowa 

NZ – Nauki o Życiu

NZ1
Podstawowe procesy 
życiowe na poziomie 

molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3
Biologia na poziomie 

komórki

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne 

ST2
Podstawowe składniki

materii

ST3
Fizyka fazy 

skondensowanej
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HS2
kulturowa 

HS3 Wiedza o przeszło ści

HS4
Jednostka, instytucje, 

rynki

HS5
Prawo, nauki o polityce, 

polityki publiczne

HS6
Człowiek i życie 

społeczne 

NZ3
komórki

NZ4
Biologia na poziomie tkanek,

narządów i organizmów

NZ5
Choroby niezaka źne ludzi i 

zwierząt

NZ6
Immunologia i choroby 
zakaźne ludzi i zwierz ąt

NZ7
Nauki o lekach i zdrowie 

publiczne

NZ8
Podstawy wiedzy o życiu na
poziomie środowiskowym

NZ9
Podstawy stosowanych 

nauk o życiu

ST4 Chemia

ST5 Materiały

ST6
Informatyka i technologie 

informacyjne

ST7
Inżynieria systemów i 

telekomunikacji

ST8
Inżynieria procesów i 

produkcji

ST9
Astronomia i badania 

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi



Panele dyscyplin NCN

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne 

ST2
Podstawowe składniki

materii

ST3 Fizyka fazy skondensowanej

ST5_1 Właściwo ści strukturalne materiałów

ST5_2 Materiały o strukturze ciała stałego

ST5_3 Modyfikacja powierzchni materiałów

ST5_4 Cienkie warstwy

ST5_5 Materiały polimerowe

ST5_6 Materiały porowate, ceramiczne, szkła

ST5_7
Kompozyty, hybrydy organiczno -

44

ST4 Chemia

ST5 Materiały

ST6
Informatyka i technologie 

informacyjne

ST7
Inżynieria systemów i 

telekomunikacji

ST8
Inżynieria procesów i 

produkcji

ST9
Astronomia i badania 

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi

ST5_7
Kompozyty, hybrydy organiczno -
nieorganiczne itp.

ST5_8 Metale, stopy

ST5_9 Biomateriały, materiały biozgodne

ST5_10
Materiały/nanomateriały funkcjonalne, 
nanocz ąstki

ST5_11
Materiały „inteligentne” – materiały 
samoorganizuj ące si ę, materiały 
reaguj ące na bod źce zewnętrzne

ST5_12
Metody otrzymywania 
materiałów/nanomateriałów/td>

ST5_13
Metody bada ń 
materiałów/nanomateriałów

ST5_14 Inne zagadnienia pokrewne



Plan badań
Plan bada ń jest wykazem planowanych zada ń badawczych.

Plan bada ń wypełnia si ę w dwóch wersjach j ęzykowych : polskiej i angielskiej

Zadaniami badawczymi nie są na pewno:
� zakup aparatury
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� zakup aparatury
� udział w konferencji
� przygotowanie publikacji
� kwalifikacja pacjentów
� kwerendy, opracowanie metodologii, analiza literatury
� kopiowanie materiałów, tłumaczenia
� nadzór nad aparatur ą



Zbli żone zadania badawcze 

Zbli żone zadania badawcze 
� projekty o których wiadomo, że są podobne
� podobne projekty złożone w tym samym czasie
� własne lub inne znane

!!!!
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� własne lub inne znane

Informacja o autorstwie projektu
� można zgłosić współautorstwo projektu



Część merytoryczna wniosku

� Streszczenie – zaproszenie do recenzji

� Skrócony opis projektu – I etap oceny 
merytorycznej 

� Szczegółowy opis projektu – II etap oceny 
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� Szczegółowy opis projektu – II etap oceny 
merytorycznej

� Opis popularnonaukowy – zrozumiały dla
każdego



Część merytoryczna wniosku
� Streszczenie – zaproszenie do recenzji

� podkreślenie celu projektu

� metodologia

� wpływ na dyscyplinę 
!!!!
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� 4500 znaków ; j. angielski – pole edytowalne!

� Opis popularnonaukowy – zrozumiały dla każdego

� poziom liceum

� ukierunkowany na zastosowania



Część merytoryczna wniosku
� Skrócony opis projektu – I etap oceny 

merytorycznej – 5 stron

� dla naukowców zajmujących się dziedzinami 
pokrewnymi

� tylko najistotniejsze informacje 
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� tylko najistotniejsze informacje 

� Szczegółowy opis projektu – II etap oceny
merytorycznej – 15 stron

� dla ekspertów z danej dziedziny

� szczegóły eksperymentów



Opis szczegółowy/skrócony

Części składowe:

� Cel projektu/Hipoteza badawcza

� Znaczenie projektu

� Plan badań, cele badawcze, badania wstępne, 
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� Plan badań, cele badawcze, badania wstępne, 
analiza ryzyk

� Metodyka badań

� Spis literatury!



Zgody właściwych komisji

1. Kierownik projektu musi wiedzie ć, czy planowane badania wymagaj ą 

zgód odpowiednich komisji 

2. Nie mo żna rozpocz ąć badań naukowych przed pozyskaniem 

wymaganych zgód

3. Do wniosku nie doł ącza si ę zgód

!!!!
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Nie tylko komisje bioetyczne, etyczne, …  

� wejście na teren

� praca z zabytkami

� wypożyczenie materiałów

� udostępnienie budynku

� praca z danymi medycznymi

� itp

!!!!



Współpraca międzynarodowa
Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań 
badawczych wraz z badaczami z podmiotów zagranicznych.

Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

� uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych; 
!!!!
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� upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą; 

� realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez 
udziału badaczy z podmiotów zagranicznych; 

� współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich 
podmiotach. 

Opis korzy ści wynikaj ących ze współpracy mi ędzynarodowej 
– nowa zakładka!



Kierownik projektu 

� Przebieg kariery naukowej - Academic and 
Research Career

� Publikacje - Publication record
� Proj ekty badawcze - Research projects
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� Proj ekty badawcze - Research projects
� Najważniejsze osi ągnięcie naukowe (nowa 

zakładka)
� Doświadczenie naukowe
� Wyró żnienia i nagrody - Prizes/Awards



Kierownik / opiekun

� Przebieg kariery naukowej
informacje o uzyskanych stopniach/tytułach: data nadania stopnia/tytułu, 
podmiot, dyscyplina naukowa; przebieg kariery: rok rozpoczęcia-rok 
zakończenia, podmiot, stanowisko

!!!!
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� Publikacje naukowe 
OPUS: 1-10 najważniejszych prac opublikowanych albo przyjętych do 
druku, w tym 1-3 załączone w formie PDF 
PRELUDIUM: do 10 najważniejszych prac opublikowanych albo 
przyjętych do druku

!!! Okres 10 lat wydłużany jest o przerwy w karierze wykazane w formularzu.

Uwaga! Nie podajemy indexu Hirscha oraz IF czasopism 



Kierownik / opiekun
� Projekty badawcze

� granty NCN (projekty, stypendia, staże, … )
� projekty badawcze przyznane przez inne agencje 

grantowe (bez projektów ze środków statutowych)
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grantowe (bez projektów ze środków statutowych)
� projekty którymi się kierowało w ostatnich 10 latach 

wydłużonych o przerwy w karierze 
� kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w 

projektach lub programach międzynarodowych



Kierownik / opiekun
� Najważniejsze osi ągnięcie naukowe

� Doświadczenie naukowe 
� zdobyte w Polsce i za granicą (okres pobytu, kraj, instytucja, rodzaj 

pobytu)
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pobytu)

� Wyró żnienia i nagrody 
� Najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia 

wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności 
naukowej i artystycznej



Jak oceniany jest dorobek 
naukowy?

� Ocena zawsze w odniesieniu do dyscypliny i etapu 
kariery

� Ujednolicona dla wszystkich wniosków w konkursie w 
danym panelu.

� Nie tylko wskaźniki bibliometryczne (staże, wyjazdy na 
post-doc, wykłady na zaproszenie)post-doc, wykłady na zaproszenie)

� Przerwy w karierze
� dyscyplina naukowa, identyfikator 

ORCID – warto poda ć link

� Preludium – dorobek ma niewielki wpływ na końcową 
ocenę
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Kosztorys 
� nowy formularz wyposażony będzie w funkcje 

automatycznego zliczania kosztorysu na podstawie 
wprowadzonych informacji o planowanych wydatkach w 
podziale na poszczególne lata 

� nowa kategoria stypendia i wynagrodzenia dla  studentów i 
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� nowa kategoria stypendia i wynagrodzenia dla  studentów i 
doktorantów 



Kosztorys
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Koszty niekwalifikowalne
• rezerwy na przyszłe zobowiązania,
• odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę 

zadłużenia, 
• odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w 

płatności, 
• kary umowne, • kary umowne, 
• mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie 

kosztów postepowań sądowych,
• podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot 

realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania,
• koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych
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Koszty po średnie
1. koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego 
2. koszty remontów pomieszczeń, 
3. koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

zadań badawczych,
4. koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
5. opłaty za media, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe i kurierskie, 
6. koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru,
7. koszty ubezpieczeń majątkowych,

!!!!

7. koszty ubezpieczeń majątkowych,
8. opłaty manipulacyjne, administracyjne, 
9. koszty bankowe
10. koszty audytu zewnętrznego,
11. koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań (z wyjątkiem 

kosztów osobowych)
12. koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych i dostępu do 

danych) 
13. składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.
14. koszty procedur zwi ązanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
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Wypłaty i stypendia
• zatrudnienia etatowe 
• wynagrodzenia dodatkowe
• post-doc
• stypendia

• maksymalne stawki w katalogu kosztów 
załączonym do konkursu

• wysokość wynagrodzenia powinna być 
dopasowana do zaangażowania wykonawcy w 
projekt

• nie ma regulacji o tym jaki % kosztów mają 
stanowić wynagrodzenia
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Wypłaty i stypendia

Wynagrodzenia etatowe
• 150 tys. zł rocznie w konkursie OPUS;
• 140 tys. zł rocznie w konkursie SONATA;
• 100 tys. zł rocznie w konkursie SONATINA• 100 tys. zł rocznie w konkursie SONATINA

• kwoty ustalone odgórnie
• kwoty 2x brutto
• nie trzeba zmieniać uczelni żeby się zatrudnić 

(oprócz Sonatiny)
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Wypłaty i stypendia

Post-doc
• 120 tys zł rocznie – kwota ustalona odgórnie
• zatrudnienie etatowe 

• jedna osoba nie krócej niż 6 miesięcy
• nie może pobierać innych wynagrodzeń z 

grantów NCN
• zatrudnienie wszystkich na czas 2x czas 

trwania grantu
• tylko z otwartego konkursu
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Wypłaty i stypendia
Stypendia
• 5 tys. zł  na miesiąc - w konkursie SONATA
• 10 tys. zł  na miesiąc - w konkursie OPUS
• 15 tys. zł na miesiąc – w konkursie MAESTRO

• stawki do obliczenia maksymalnego budżetu • stawki do obliczenia maksymalnego budżetu 
stypendiów 

• nie trzeba wykorzystać całości
• można rozłożyć w czasie projektu dowolnie

• jedna osoba nie może mieć więcej niż stypendium 
5 tys. zł miesięcznie z grantów NCN
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Stypendia 2.0
Trzy kategorie stypendiów :
• stypendium naukowe NCN 

• z otwartego konkursu
• opodatkowane 

• wynagrodzenie uzupełniające

!!!!

• wynagrodzenie uzupełniające
• umowa o dzieło, o pracę lub zlecenie – odpowiednie 

składki

• stypendium doktoranckie
• tylko w ramach Szkół Doktorskich
• zamiast stypendium z uczelni
• ZUS
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Wypłaty i stypendia
Wynagrodzenia dodatkowe OPUS
• stawki maksymalne na miesiąc realizacji projektu
• można rozłożyć dowolnie na cały grant
• dla osób już zatrudnionych tylko dodatki do pensji

Stawki:
• w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli 
wynagrodzeń etatowychwynagrodzeń etatowych
• 3 tys. zł dla jednej osoby;
• 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
• 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika 

• w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli 
wynagrodzeń etatowych
• 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
• 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób

67



Wypłaty i stypendia
Wynagrodzenia dodatkowe SONATA
• stawki maksymalne na miesiąc realizacji projektu
• można rozłożyć dowolnie na cały grant
• dla osób już zatrudnionych tylko dodatki do pensji

Stawki:
• przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia • przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z 
puli  wynagrodzeń etatowych
• 2  tys. zł dla jednej osoby
• 3,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 2 tys. zł dla 

kierownika projektu.
• w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli 
wynagrodzeń etatowych
• 1,5 tys. zł dla jednej lub więcej osób
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Wykonawca zbiorowy

• grupa osób wykonujących takie same zadania 
związane z projektem

• minimum 5 osób
• wynagrodzenie gotówkowe lub rzeczowe• wynagrodzenie gotówkowe lub rzeczowe

• np. ankieterzy, ankietowani, tragarze itp
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Aparatura

• 500 tys. na urządzenie
• zakup aparatury nie może być głównym celem 

projektu
• uzasadnienie zakupu

!!!!

• uzasadnienie zakupu
• powiązanie z zadaniami badawczymi
• najważniejsze parametry urządzenia
• zakup urządzeń dostępnych w jednostkach

• komputery i oprogramowanie 
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Inne koszty

• materiały i drobny sprzęt
• usługi zlecone
• wyjazdy
• przyjazdy współpracowników
• inne

• UZASADNIENIA!
• można przenosić między tymi kategoriami
• „niezbędne do realizacji projektu” to nie 

uzasadnienie
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Inne koszty - materiały
• odczynniki, części, materiały zużywalne, szkło i 

materiały laboratoryjne, materiały biurowe, 
odzież ochronna, łopaty itp.

• powiązanie z zadaniami projektu• powiązanie z zadaniami projektu
• realistyczna wycena
• parametry – np. czystość, producent jeśli to 

istotne
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Inne koszty - usługi

• powiązanie z zadaniami badawczymi
• nie zlecać kluczowych zadań w projekcie
• gdzie będzie zlecone – o ile to możliwe
• oszacować ile próbek, jakie, dlaczego• oszacować ile próbek, jakie, dlaczego

• zlecenie czy konsorcjum? 
• czy nie można tego wykonać samodzielnie
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Inne koszty - wyjazdy
• konferencje, wyjazdy badawcze, staże, kwerendy, 

inne
• przyjazdy osób powiązanych z grantem

• jakie konferencje – nazwy lub tematyka
• ile konferencji rocznie? konferencje w pierwszym • ile konferencji rocznie? konferencje w pierwszym 

roku projektu?
• rozsądne koszty
• jakie wyjazdy, po co, czy to konieczne

• można płacić przejazd, opłaty konferencyjne, diety, 
zakwaterowanie – nie trzeba szacować 
szczegółowo
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Inne koszty

• open access – jakie czasopisma
• ochrona patentowa
• zlecenia wewnętrzne
• wynajęcie urządzeń• wynajęcie urządzeń
• itp
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Rozliczanie projektów

� raport końcowy – 60 dni po zakończeniu projektu
� przy składaniu raportu można zaznaczyć że:

� będą jeszcze dodatkowe publikacje – prośba o odroczenie 
oceny

� raport jest kompletny i można go przekazać do oceny
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� raport jest kompletny i można go przekazać do oceny

Co jest oceniane
� w jakim stopniu wykonano plan
� jak dużo wyników zostało opublikowane
� jakość czasopism i publikacji



Rozliczanie projektów

Decyzja zespołu rozliczającego
� jeśli wszystko opublikowano i nie ma wątpliwości 

– rozliczenie i zamknięcie projektu z 
odpowiednią oceną
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� brak publikacji lub są wątpliwości - prośba o 
uzupełnienia lub wyjaśnienia
� rozliczenie z niską oceną
� brak rozliczenia, zwrot części lub całości środków



Ważne zmiany 
� stypendia dla studentów i doktorantów w obliczu 

Ustawy 2.0
� ogłoszenie konkursu w nowej formie
� streszczenie i skrócony opis w języku angielskim
� zmiany w pomocniczych oznaczeniach paneli 

STST
� dodatkowe oświadczenia związane z ochroną 

danych osobowych
� uproszczenie wprowadzania zmian w projektach 

bez konsultacji z NCN
� nowy formularz w systemie OSF
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Rozwi ązywanie problemów

� Dział Obsługi Wniosków
� Dział Badań Naukowych i Rozwoju 

Naukowców - opiekunowie wniosków
� Dział Rozliczania Projektów Badawczych, 

Staży i Stypendiów
� Koordynator
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Dziękuję za uwagę

Pytania?

Dziękuję za uwagę

Pytania?
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www.ncn.gov.plwww.ncn.gov.pl

Pytania?Pytania?



Ocena formalna – do 
zastanowienia

Najczęstsze przyczyny negatywnej oceny formalnej:
� błędne zał ączniki do wniosków (bł ędne publikacje, wersje robocze plików)
� brak spisu literatury w skróconym/szczegółowym opisie
� brak podpisu osoby reprezentuj ącej podmiot i nie nadesłano uzupełnie ń
� do wniosku nie nadesłano uzupełnie ń
� obligatoryjne zakładki niewypełnione zgodnie z wymaganiami (XXXXXXXX)
� brak uzupełnienia wszystkich wymaganych danych w j ęzyku angielskim
� złożenie więcej niż jednego wniosku w edycji
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� złożenie więcej niż jednego wniosku w edycji
� wniosek zło żony pomimo ogranicze ń w składaniu (karencja dla OPUSA i

PRELUDIUM)
� kierownik projektu nie jest adresatem konkursu (SONATINA)
� kierownik projektu nie kierował i nie kieruje projektem bad awczym NCN

(UWERTURA)
� opiekun naukowy beneficjentem środków w PRELUDIUM
� kierownik był ju ż laureatem konkursu (PRELUDIUM, ETIUDA, SONATINA,

SONATA, SONATA BIS, UWERTURA)
� niespełnienie kryterium do świadczonego naukowca (MAESTRO)


