Oferta
konkursowa dla
rozpoczynających
karierę naukową
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, TEL. +48 123419000, FAX 123419099, E-MAIL: biuro@ncn.gov.pl
REGON: 121361537, NIP: 6762429638

I. Konkursy dedykowane osobom nieposiadającym stopnia
naukowego doktora:
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych
określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN
nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.,
2) których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy,
3) których wysokość finansowania nie przekracza:
a) 60 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 120 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 180 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy,
4) w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu
badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna
naukowego,
5) w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych
przeznaczonych na realizację projektu badawczego,
6) w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza
wartości

30%

wysokości

wnioskowanych

środków

na

realizację

projektu

badawczego,
7) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 28/2017 z dnia 9 marca
2017 r.

UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, TEL. +48 123419000, FAX 123419099, E-MAIL: biuro@ncn.gov.pl
REGON: 121361537, NIP: 6762429638

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających
stopnia naukowego doktora, które mają wszczęty przewód doktorski w polskiej
jednostce naukowej.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:
1. jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej
obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620
z późn.zm) we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach
Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10
listopada 2016 r.,
2. w których wnioskodawca przedstawi kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub
kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego,
3. w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy
w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu
określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego
opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy,
4. które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków
na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów

doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 111/2016 z dnia

7 grudnia 2016 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Konkursy dedykowane osobom posiadającym stopień
naukowy doktora:
SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem.
Warunki przystąpienia do konkursu:
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Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:
1. które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki, we wszystkich dyscyplinach naukowych określnych w panelach
Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10
listopada 2016 r.,
2. w

których

kierownik

projektu

przedstawi

kopię

dyplomu

doktorskiego

lub

potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora bądź przedstawi oświadczenie
promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę
naukową

o

przewidywanym

terminie

nadania

stopnia

naukowego

doktora

w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2017 r.,
3. w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesiące,
4. w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do
6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w jednym
z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i przedstawi
dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę na realizację przez niego stażu
zagranicznego,
5. które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej,
urządzeń i oprogramowania,
6. które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 111/2016 z dnia
7 grudnia 2016 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych
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określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN
nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.,
2. których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;
3. w których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych,
spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą,
4. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest
przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony
w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu,
5. które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 56/2017 z dnia
8 czerwca 2017 r.,
6. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej
nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych
(ST) oraz naukach o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych,
społecznych i o sztuce (HS).

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie
nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień
naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie
od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin
naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą
Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.,
2. których okres realizacji wynosi 36, 48 albo 60 miesięcy,
3. w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych,
spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze,
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4. w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być
osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,
5. w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na
łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi
w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady
NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
6. które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 56/2017 z dnia
8 czerwca 2017 r.

III. Dodatkowo
w konkursach:

młodzi

naukowcy

mogą

brać

udział

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia

aparatury

naukowo-badawczej

niezbędnej

do

realizacji

tych

projektów.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych
określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN
nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.,
2. których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy,
3. w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych,
spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze,
4. które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 28/2017 z dnia 9 marca
2017 r.
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MINIATURA – na pojedyncze działania naukowe.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego
mogą występować podmioty:
a) określone w art. 10 pkt 1, 3-6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) zwane dalej
wnioskodawcami,
b) dla których finansowanie nie stanowi pomocy państwa (pomocy publicznej lub
pomocy de minimis).
2. W konkursie rozpatrywane będą wnioski:
a) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
b) których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie
wcześniejszego zakończenia realizacji działania,
c) których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych,
d) które nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem
wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu,
w którym realizowane jest działanie,
e) które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowobadawczej, urządzeń lub oprogramowania.
3. Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:
a) uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach

urlopu

macierzyńskiego,

dodatkowego

urlopu

macierzyńskiego,

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego,
urlopu

rodzicielskiego

i

urlopu

wychowawczego

udzielonych

na

zasadach

określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub
świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym
spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia,
b) 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,
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c) w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy
o pracę.
4. Koszty realizacji działania naukowego muszą uwzględniać zasady określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, dotyczącym kosztów w konkursie
MINIATURA 1.
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