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Konkursy
Narodowe Centrum Nauki 

15 marca - 16 czerwca 2015 r.
PRELUDIUM 9

SONATA 9
OPUS 9



• OPUS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym 
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

• PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów 
badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające 
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

• SONATA – konkurs na projekty badawcze mające na celu 
stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 
stopień naukowy doktora.



• Kierownik projektu składa wniosek albo z ramienia instytucji, w której zamierza 

realizować projekt, albo występuje jako osoba fizyczna.

• Osoba fizyczna wskazuje we wniosku instytucję, w której będzie realizowany projekt, 

ale w chwili składania wniosku nie może być zatrudniona w tej instytucji. Jako miejsca 

realizacji projektu osoba fizyczna nie może wskazać:

� podmiotu złożonego (konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum 

naukowo-przemysłowego, centrum naukowego PAN, centrum naukowego 

uczelni z wyjątkiem centrum naukowego utworzonego w ramach struktury jednej 

uczelni)

� podmiotu, dla którego finansowanie projektu badawczego stanowić będzie 

pomoc publiczną (w tym podmiotów sektora publicznego).

• W takich przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot.

• Warunkiem finansowania projektu złożonego przez osobę fizyczną jest zatrudnienie 

jej przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o 

pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie). 



Projekt powinien obejmować badania podstawowe, czyli 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;

Kierownik może uzasadnić we wniosku, że jego projekt dotyczy badań

podstawowych; to uzasadnienie ocenia zespół ekspertów. 

Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych 

lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze 

środków NCN.



Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych 
uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi 
zostać złożony do właściwego panelu tematycznego.

Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie: zgodnie z zasadą
bezstronności NCN nie udziela żadnych sugestii, ani wskazówek 
dotyczących tego wyboru. 

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli 
jednocześnie. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między 
panelami. 



• W skład zespołu badawczego mogą wchodzić badacze niezależnie od 

swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji. Kierownik projektu i 

wszyscy wykonawcy planujący wynagrodzenie jako członkowie zespołu 

badawczego muszą być natomiast zatrudnieni (w formie umowy o pracę lub 

umowy cywilno-prawnej) przez polski podmiot, do którego zostaną

przekazane środki finansowe.

• Niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań

badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Przystępujący 

do konkursu oświadczają więc, że zadania badawcze wskazane w projekcie 

nie są, nie były i nie planuje się ich finansowania z innych źródeł. 
Kierownik projektu ponadto jest zobowiązany przedstawić we wniosku 

zbliżone tematycznie projekty, w których biorą udział członkowie jego 

zespołu, już finansowane, w tym przez NCN lub rozpatrywane w ramach 
aktualnych konkursów NCN. Przedstawianie tych projektów ma na celu 

wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem a innymi projektami w 

przypadku wątpliwości zgłaszanych przez zespół ekspertów.



OPUS 
– Projekty badawcze mogą być realizowane jednoosobowo przez 

kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, złożone z kierownika
oraz dowolnej liczby wykonawców. Zespół ekspertów ocenia dorobek 
naukowy kierownika projektu

– Badania objęte wnioskiem nie muszą być prowadzone na terytorium 
Polski. Kierownik projektu i wszyscy wykonawcy planujący 
wynagrodzenie jako członkowie zespołu badawczego muszą być
natomiast zatrudnieni (w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane 
środki finansowe.

– W konkursie OPUS 9 istnieje możliwość przyznania wykonawcom 
stypendiów naukowych

– czas realizacji projektu może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy
– koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego w ramach 

projektu nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł. dla 
grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu i 150 
000 zł. W grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie 
nauk o sztuce i twórczości artystycznej 



PRELUDIUM
• Kierownikami projektu mogą być wyłącznie osoby rozpoczynające 

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
Oznacza to, że kierownik projektu na dzień złożenia wniosku nie może 
posiadać oficjalnie nadanego stopnia naukowego doktora. Projekty 
badawcze są realizowane przez kierownika projektu pod 
opieką/nadzorem opiekuna naukowego / promotora.

• Zespoły badawcze mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich 
tylko jedna osoba, opiekun naukowy / promotor kierownika projektu, 
może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy. Opiekun naukowy/promotor nie może być beneficjentem 
finansowym projektu. Opcjonalnie w zespole można zatrudnić jednego 
wykonawcę

• Opiekun naukowy nie musi być promotorem doktoratu kierownika 
projektu, a projekt nie musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej 
kierownika projektu. Otwarcie przewodu doktorskiego nie jest warunkiem 
złożenia wniosku ani uzyskania finansowania. Przedstawienie rozprawy
doktorskiej lub jej recenzji nie jest warunkiem rozliczenia projektu. 
Realizacja projektu będzie rozliczana wyłącznie publikacjami wyników 
badań.



– czas realizacji projektu może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy;

– Wysokość finansowania nie może przekraczać: 

� 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 

� 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy; 

� 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. 

– możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt 
całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na 
realizację projektu 



SONATA
• Projekty mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, czyli 

prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z 

wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego 

rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

• Kierowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień
naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem. Kierownikami projektów SONATA mogą zatem być wyłącznie 
osoby z tytułem doktora nauk, którym stopień został nadany po 31 grudnia 

2009 r. (liczy się rok bieżący + 5 lat wstecz. Stopień doktora musi być oficjalnie 

zatwierdzony w dniu złożenia wniosku. Wiek metrykalny kierownika projektu nie 

ma żadnego znaczenia.



– Projekty badawcze mogą być realizowane jednoosobowo przez kierownika 
projektu lub przez zespoły badawcze, złożone z kierownika oraz dowolnej liczby 
wykonawców: głównych wykonawców nie wskazuje się. Poza kierownikiem, 
wśród wykonawców projektu może być najwyżej jeden samodzielny 
pracownik naukowy (osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora 
habilitowanego). Wykonawca, będący samodzielnym pracownikiem naukowym, 
nie może być zatrudniony w tej samej jednostce naukowej co kierownik projektu, 
przy czym w przypadku uczelni przez jednostkę naukową należy rozumieć
wydział. W konkursie SONATA ocenia się wyłącznie dorobek kierownika 
projektu: ewentualni wykonawcy nie przedstawiają ankiety dorobku naukowego.

– czas realizacji projektu może wynosić 12, 24 lub 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 500 000 zł. dla grupy 

nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu i 150 000 zł. w grupie 

nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości 

artystycznej. 



Sposób i termin składania wniosków: 

• Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o 
finansowanie projektu badawczego określa załącznik nr 1 do 
ogłoszenia

• Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o pomocy 
publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Podmioty wnioskujące o 
pomoc publiczną składają wnioski o udzielenie tej pomocy – wraz z 
wymaganymi załącznikami – również wyłącznie w wersji papierowej. 



• Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku 
angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie 
elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) 
dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 czerwca 2015r.
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej gdy jego status w 
systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy 
operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest 
obowiązkiem wnioskodawcy. 

• Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, 
podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
wnioskodawcy, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu 
wymienionych w pkt 4.2 należy złożyć do dnia 16 czerwca 2015 r., na 
adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z 
dopiskiem: „Konkurs ………..”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego 
składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego 
upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej 
operatora publicznego. 



OCENA PROJEKTU

• Ocena formalna wykonywana przez koordynatorów dyscyplin.

• I etap oceny merytorycznej, podczas którego dwoje członków 
zespołu ekspertów ocenia wnioski indywidualnie. Na tym etapie 
oceniany jest formularz oraz jedynie skrócony opis projektu 
badawczego. Oceny są uzgadniane podczas pierwszego 
posiedzenia zespołu ekspertów.

• II etap oceny merytorycznej, podczas którego eksperci zewnętrzni 
(czyli spoza zespołu ekspertów) oceniają indywidualnie wnioski 
zakwalifikowane do drugiego etapu oceny. Na tym etapie oceniany 
jest formularz oraz jedynie szczegółowy opis projektu 
badawczego. Ostateczne oceny są ustalane podczas drugiego 
posiedzenia zespołu ekspertów.



W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się
następujące zasady: 

- eksperci nie zmieniają złożonego kosztorysu; 

- procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej 
wniosków oraz charakter tych ocen dla poszczególnych konkursów są
zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu;

- wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i 
stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;

- podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego 
analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, 
na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;



- oceną końcową wniosku jest jego pozycja na liście rankingowej, ustalona 

przez Zespół Ekspertów podczas dyskusji na posiedzeniu; 

- wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o 

przyznaniu oceny zero punktów w którymkolwiek obszarze podlegającym 

ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania; 

- wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o 

niespełnieniu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o 

konkursie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.



Ograniczenia w występowaniu z wnioskami w 
konkursach NCN

• Kierownik projektu nie może być osobą reprezentującą w umowie o 

finansowanie i realizację projektu badawczego podmiot, któremu przyznano 

środki finansowe.

• Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się

zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub 

tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach 

zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów)

• Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we 

wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół

badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się

proces oceny wcześniejszego wniosku w konkursach NCN. 



• W danej edycji konkursów można występować w charakterze kierownika 

projektu tylko w jednym wniosku. 

• Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z 

wnioskiem

a)kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez 

NCN; 

b)kieruje dwoma projektami finansowanymi przez NCN i inny wniosek o 

finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika 

projektu, znajduje się w procesie oceny. 

• Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursów PRELUDIUM, 

SONATA, SONATA BIS oraz laureatem konkursów ETIUDA i FUGA można 

być tylko raz.



• W konkursie FUGA wnioskodawcą nie może być osoba, która jest 

kierownikiem w już realizowanym projekcie badawczym finansowanym 

przez NCN lub jest przewidziana jako kierownik projektu we wniosku 

złożonym w innym konkursie ogłoszonym przez NCN.

• Kierownicy projektów, które uzyskały finansowanie w konkursie MAESTRO, 

mogą ubiegać się o finansowanie kolejnego projektu w konkursie 

MAESTRO nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem realizacji 

przyznanego grantu.

• W konkursach PRELUDIUM, SONATA, OPUS do oceny merytorycznej nie 

dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów 

chyba, że wniosek został w niej zakwalifikowany do II etapu oceny 

merytorycznej.



• Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków 

finansowych/udzielenia promesy wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący 

pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy 

postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż

przyznanie środków finansowych/udzielenie promesy. 



WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Wniosek wypełniany jest w systemie OSF 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Wydruk z systemu jest jedyną akceptowalna formą papierową wniosku.

Wersje papierowa i elektroniczna muszą być tożsame



1. WNIOSKODAWCA
Osoby nie zatrudnione na uczelni wybierają status Osoba 
fizyczna , pracownicy Uniwersytetu wybierają Jednostka 
naukowa

Jednostkę wybiera się z bazy OPI  na poziomie Wydziału.
Część danych zostanie zaciągnięta z bazy a część danych 
należy uzupełnić.

Dane do wniosku znajdują się w formularzach umieszczonych na 
stronie Biura Badań i Projektów Naukowych  
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/dzialalnosc-naukowo-
badawcza/projekty-badawcze-ncn.html



2. INFORMACJE OGÓLNE

• Pomocnicze określenia identyfikujące (min. 1 maks. 3) wybierane z 
Paneli NCN

• Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach)

• Liczba wykonawców projektu:

• Słowa kluczowe

• Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? 

(Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych 

wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych)



3. Streszczenie projektu

Uzupełniane w języku polskim i angielskim. Zawiera  podsekcje: Cel 
badań/Hipoteza, Metoda badawcza, Wpływ rezultatów. Streszczenie 
projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem 
projektu badawczego. Maksymalnie 1 strona zdefiniowanego 
maszynopisu

4. Popularnonaukowe streszczenie projektu
Należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe 
realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej 
tematyki badawczej - maksymalnie dwie strony zdefiniowanego 
maszynopisu. Uzupełniane w języku polskim i języku angielskim.



5. Uzasadnienie badań podstawowych
Jest to zakładka opcjonalna, w której kierownik projektu może 
uzasadnić, że składany projekt dotyczy badań podstawowych. 
Wypełnienie tej części wniosku nie jest obowiązkowe. Uzupełniane 
w języku angielskim. 

6. Wniosek nowy/skorygowany
Jest to również zakładka opcjonalna, w której kierownik projektu 
może poinformować, czy wniosek był już składany do NCN. 
Kierownik może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku 
oraz wymienić zarzuty sformułowane przez ekspertów i zamieścić
odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić, co zostało zmienione w 
projekcie.

Wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów 
i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w 
konkursie, w którym składany jest wniosek.



7. Kierownik projektu /wykonawcy
Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być
zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje 
ogólne.

Dane Kierownika można wybrać z bazy OPI
Wykonawcy podawani są bezimiennie 

• Typ zatrudnienia w projekcie: wynagrodzenie pełnoetatowe, 
wynagrodzenie dodatkowe, stypendium naukowe, bez 
wynagrodzenia 

• Rodzaj stanowiska: typu post-doc, doktorant, doktorant 
stypendysta, student, student  stypendysta, pozostałe

LU1LU2



Slajd 29

LU1 Przez pojęcie doktorant
należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), uczestnika 
studiów doktoranckich
Lenovo User; 2015-05-18

LU2 Przez stanowisko typu „post-doc
” należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby, która uzyskała stopień 
naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z 
urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym 
urlopem  na  warunkach  urlopu  macierzyńskiego,  urlopem  ojcowskim,  urlopem  rodzicielskim  lub  urlopem wychowawczym udzielonym na 
zasadach określonych w Kodeksie pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do 
pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą 
rehabilitacji i leczenia
Lenovo User; 2015-05-18



ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU (język 

angielski)

1. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki 

organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia 

naukowego lub tytułu naukowego) 

2.Informacje o dorobku: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) 

a) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat 

przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę

jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR, lub, 

porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub 

światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny 

pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych 

publikacji) 

b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowańwszystkich 

dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane 

źródło: Web of Science TM Core Collection lub Scopus) 

c) 3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej 
(należy obowiązkowo dołączyć pdf)



3. Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych 

oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy 

wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze 

konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych

4. Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych
finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub 

innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne 

zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności 

finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych 

zadań zbliżonych) 

5. Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 

10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu) 

6.  Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z 
prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data) oraz 

inna aktywność naukowa (wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach) 



8. PLAN BADAŃ
• W planie badań należy rozplanować poszczególne zadania badawcze w 

czasie trwania projektu. 

• Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania 

powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. 

Zadaniami badawczymi nie są czynności związane z logistyką projektu, 

takie jak np. zakup aparatury, materiałów itp., prace redakcyjne, wyjazdy na 

konferencje, przygotowanie publikacji; są natomiast analiza i opracowanie 

wyników badań.

• Zadania badawcze wypełniane w języku polskim i angielskim



9. KOSZTORYS
• Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych

• Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany 

precyzyjnie i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani 

niedoszacowany; każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i 

przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez 

zespół ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do 

finansowania. Jakakolwiek korekta proponowanego przez 
wnioskodawcę kosztorysu nie jest możliwa, tym samym zakwalifikowane 

projekty są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym

w szczególności:

1)  rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania np. ryzyka 

kursowe, odsetki od zadłużenia, obsługę zadłużenia i opłaty za opóźnienie 

płatności, mandaty, grzywny, kary i koszty postępowania sądowego,

2)  podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną

możliwość jego odzyskania,

3)  koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,

4)   koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych.



KOSZT KWALIFIKOWALNY

to wydatek, który może zostać objęty finansowaniem ze środków NCN i 

spełnia łącznie następujące warunki:

1)jest niezbędny dla realizacji projektu,

2)został poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia zawarcia umowy o 

realizację i finansowanie projektu badawczego do dnia jego zakończenia,

3)został poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

efektywności kosztowej czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów,

4)jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania, rzetelnie 

udokumentowany i właściwie za ewidencjonowany w księgach 

rachunkowych,

5)jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami we 

wewnętrznymi podmiotu realizującego oraz regulacjami NCN

Na koszty kwalifikowalne projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty 
pośrednie



Koszty pośrednie

• są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją

projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji 

budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, 

elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, 

zatrudnienia personelu administracyjnego. Maksymalna wysokość kosztów 

pośrednich to 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem „Kosztów 

aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania”

. W trakcie projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, 

ale może się zmniejszyć.

Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu 
zagospodarowanie co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.



1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. 

obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia 

prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu), 

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 (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę oraz inne opłaty 

przemysłowe, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi 

telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, z 

wyjątkiem usług o których mowa w pkt. 2.3.2,

6) koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru, 

7) koszty ubezpieczeń majątkowych,

8) opłaty manipulacyjne, administracyjne, 



9) koszty bankowe, w tym: koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego 

na potrzeby projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego 

rachunku bankowego, opłaty bankowe, 

10)koszty audytu zewnętrznego,

11)koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań (z 

wyjątkiem kosztów osobowych wskazanych w pkt. 2.3.3 i 2.3.4), 

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

danych wskazanych w pkt. 2.3.6), 

13)składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, 

stowarzyszeniach itp.



Koszty bezpośrednie
to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego i 
składają się na nie

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe

Wynagrodzenia mogą zostać przewidziane wyłącznie dla osób 
będących członkami zespołu naukowego tj. kierownika projektu i 
wykonawców projektu

Wypłata wynagrodzeń może odbywać się na podstawie umów o 
pracę oraz umów cywilnoprawnych. Ze środków projektu mogą też
być wypłacane stypendia naukowe dla doktorantów i studentów 
zaangażowanych w realizację projektu. 



Budżet wynagrodzeń i stypendiów naukowych przeznaczony dla członków 

zespołu naukowego może obejmować środki na:

a)  wynagrodzenia etatowe tj. na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy kierownika projektu oraz osoby/osób na 

stanowiskach typu post-doc

b)wynagrodzenia dodatkowe dla członków zespołu, 

c) stypendia naukowe dla doktorantów i studentów.

Dana osoba może otrzymywać wypłaty ze środków projektu tylko w jednej z 

form  wskazanych w pkt. a) - c) powyżej



Wynagrodzenia etatowe:

Kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie 

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy o ile spełnia łącznie 

następujące warunki:

a) na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie nie jest zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie, o którym mowa w art. 10 pkt 

1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo -badawczą lub jest zatrudniony 

jako pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub badawczo-techniczny na 

podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, z terminem zakończenia tej umowy 

upływającym nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w 

konkursie;

b)w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w 

żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN;

c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniony na podstawie 

umowy o pracę u innego pracodawcy;

d)wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza: 

• 120 tys. zł rocznie w konkursie OPUS;

• 85 tys. zł rocznie w konkursie SONATA.



Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń

etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

a)  w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego 

wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;

b)  kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej 

przewodzie doktorskim; 

c)   została wybrana w ramach otwartego konkursu, w którym kierownik 

projektu przewodniczył komisji rekrutacyjnej;

d) wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 85 tys. zł rocznie.

Dopuszcza się zatrudnienie w projekcie z puli wynagrodzeń etatowych na 

stanowisku typu post -docjednej osoby niespełniającej kryterium 

wskazanego w pkt b).



W konkursie SONATA nie dopuszcza się zatrudnienia na 
stanowisku typu post-doc.

W konkursie OPUS dopuszcza się utworzenie co najwyżej dwóch 
stanowisk  typu post – doc na łączny okres co najmniej 12 miesięcy, 
przy czym zatrudnienie na tym stanowisku nie może być krótsze niż
6 miesięcy.



Wynagrodzenia dodatkowe

Ze środków projektu mogą być wypłacane wynagrodzenia dodatkowe. 

Budżetem wynagrodzeń dodatkowych (może być to również umowa o 

pracę, część etatu, oddelegowania)dysponuje kierownik projektu po 

uzyskaniu zgody kierownika podmiotu realizującego projekt. 

Przy obliczaniu budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu 

(kierownik projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie 

realizacji projektu będą za trudnione z puli wynagrodzeń etatowych ze 

środków jakiegokolwiek projektu NCN oraz osoby, które będą pobierać

stypendia naukowe w ramach tego projektu. Ustalona w ten sposób liczba 

osób stanowi podstawę do wyliczenia wysokości budżetu wynagrodzeń

dodatkowych.

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy 
miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej 1 tys. zł



W konkursie SONATA budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy 
miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie 
co najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli  

wynagrodzeń etatowych: 

• 1,5 tys. zł w projekcie indywidualnym,
• 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 1,5 tys. zł

dla kierownika projektu.

b) w przypadku gdy kierownik swoje zatrudnienie na podstawie umowy 

projektu planuje o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli 

wynagrodzeń etatowych:

• 1 tys. zł dla jednej lub więcej osób



W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc 
realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co 
najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli 

wynagrodzeń etatowych:

• 2,5 tys. zł w projekcie indywidualnym;
• 3,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla 

kierownika projektu;

• 4,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla 
kierownika projektu;

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli 

wynagrodzeń etatowych

• 1 tys. zł dla jednej osoby;

• 2 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.



Stypendia naukowe:

Stypendia naukowe mogą być wypłacane pod warunkiem, że:

a) są przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów 

naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych określonym 

uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.;

b) w okresie pobierania stypendium naukowego wykonawca nie pobiera 

wynagrodzenia ze środków NCN;

c) łączna kwota pobieranych przez wykonawcę stypendiów naukowych 

finansowanych ze środków NCN nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

W konkursie PRELUDIUM i SONATA nie dopuszcza się wypłacania 

stypendiów naukowych.

W konkursie OPUS budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc 

realizacji projektu wynosi co najwyżej 6 tys. zł. 



2. Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania 

-w tej kategorii ujmowane są koszty planowanej do zakupienia lub 

wytworzenia aparatury naukowo - badawczej, innych urządzeń oraz 

oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac naukowych w ramach 

projektu.

Aparatura naukowo - badawcza(wg definicji GUS) rozumiana jest jako 

zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o 

małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych 

(zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do 

typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub 

eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką)rachunkowości 

obowiązującymi wpodmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków 

trwałych.

Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem 
projektu.



Inne urządzenia w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające 

definicji aparatury naukowo - badawczej, które zgodnie z zasadami 

(polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt 

zaliczane są do środków trwałych.

Oprogramowanie w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby 

projektu  oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką

rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane 

jest do wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o 

rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, 

wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku 

akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowanejako część

składowa aparatury. 



3. Inne koszty bezpośrednie

3.1. Materiały i drobny sprzęt - koszty zakupu środków nietrwałych 
przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu 
oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego 
do środków trwałych, w tym m.in.:

• surowce, półprodukty, odczynniki, 

• materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, 

• drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. 
komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne 
urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości 
podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych.



3.2. Usługi obce w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług 

nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:

• koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania 

statystyczne, badania ankietowe itp.),

• koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, 

monitoringowe itp.),

• koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio 

związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,

• koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do prowadzenia realizacji 

zadań badawczych z udziałem osób badanych

Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach 

projektu, nie mogą świadczyć usług obcych w tym projekcie (bezpośrednio 

lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających)



3.3 Wyjazdy służbowe

koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego (o ile 

dopuszczalne warunkami konkursu). Do kategorii tej zaliczone mogą być

m.in.:

• koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką

projektu

• koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, 

badania terenowe).

Koszty wyjazdów służbowych obejmują wyłącznie: 

• diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775§ 2 Kodeksu pracy,

• ubezpieczenie osobowe,

• opłaty konferencyjne



3.4  Wizyty i konsultacje koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt 
współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związane 
z tematyką projektu W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie 
koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów

3.5 Wykonawcy zbiorowi  - ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób 
o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz 
uczestników badań Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób.

Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia 
wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących 
świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń
(pieniężna, rzeczowa)



3.5. Inne – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym 

m.in.:

• koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich,

• specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,

• koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w 

umowie).

• W projekcie badawczym można zaplanować działania mające na celu 

promocję realizowanego projektu i jego rezultatów. Planowane do 

poniesienia koszty związane z takimi działaniami, spełniające warunki 

kwalifikowalności, należy ująć odpowiednio w kategorii „Koszty 

wynagrodzeń i stypendia naukowe”, „Usługi obce” itd. 



• Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja 

poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich 

zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione 

merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby 

wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale –

zwłaszcza – dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce 

Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie opisać obowiązki 

kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

• Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny 

być uwzględnione w kosztorysie



10. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

• powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, 

przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi 

być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo 

wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, 

której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze 

grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy 

unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto 

przeanalizować, projekt może… itp.; język opisu powinien być staranny.

• nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich 

paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość

skróconego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron 

zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na 

poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do 

wniosku).



11.SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

• należy przygotować języku angielskim.

• Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może 
przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu 
jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z 
systemu lub dołączonego do wniosku).



Format  streszczenia, opisu skróconego i szczegółowego

• Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times 

New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), 

interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

• Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, 

bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna 

liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.

• Streszczenie oraz skrócony i szczegółowy opis projektu można 

wprowadzić w oknie przeglądarki lub przesłać do systemu w postaci 

plików PDF. UWAGA – pliki w innych formatach (graficznych, 

tekstowych) nie są akceptowane przez system. Ryciny lub schematy należy 

umieścić w załączanym pliku PDF.

• Przy tworzeniu pliku PDF dla streszczenia oraz obu wersji opisu projektu 

należy zachować wymaganą strukturę informacji (właściwa kolejność i 

nazwy sekcji w odpowiedniej wersji językowej).



OBIEG WNIOSKU NA UCZELNI
• 2 egzemplarze wersji papierowej wniosku wraz z kwestionariuszem 

pomocy publicznej + 1 egzemplarz Informacji uzupełniających 
składane są w Biurze Badań i Projektów Naukowych – jeden zostaje 

wysłany do NCN - u, drugi zostaje w dokumentacji Biura

• Wniosek podpisywany jest przez kierownika projektu, Prorektor ds. Nauki, 

Badań i  Rozwoju Kadry Akademickiej oraz Kwestor . W związku z tym 

należy w terminie składania wniosku uwzględnić czas na zdobycie 

stosownych podpisów Ostateczny termin składania do podpisu wniosków 

wyznaczony przez Prorektor ds. Nauki Badań i Rozwoju Kadry 

Akademickiej to 8 czerwca br.

• Wniosek przedkładany do podpisów wymaga kontroli formalnej dokonanej 

przez pracowników Biura Badań i Projektów Naukowych dlatego też

sugeruje się przesłanie gotowego wniosku (pdf mailem) do Biura przed 

wydrukiem wersji do NCN



INFORMACJEINFORMACJE

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn.htmlhttp://www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn.html

www.ncn.gov.plwww.ncn.gov.pl

Lista mailingowa:pracnaukLista mailingowa:pracnauk--l@ue.katowice.pll@ue.katowice.pl

Biuro BadaBiuro Badańń i Projekti Projektóów  Naukowychw  Naukowych
tel. 32 257 7384tel. 32 257 7384

katarzyna.goralczyk@ue.katowice.plkatarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA UWAGZA UWAGĘĘ


