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Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza powołana
do finansowania badań podstawowych realizowanych w
formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, działań
naukowych.

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

Wnioski w oczywisty sposób aplikacyjne, nie mogą być
finansowane przez NCN.
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KONKURSY

NCN
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NAUKOWCY W FAZIE POST-DOC

PRELUDIUM ETIUDA

SONATA SONATA BISSONATINA

MAESTRO UWERTURA

OPUS

TANGO

NAUKOWCY PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA

DOŚWIADCZENI NAUKOWCY

DLA WSZYSTKICH NAUKOWCÓW

Naukowcy bez stopnia 

doktora 

Doktoranci z otwartym 

przewodem doktorskim / 

stypendium doktorskie

Naukowcy ze stopniem doktora 

uzyskanym między 2 a 7 lat 

przed rokiem wystąpienia z 

wnioskiem

Naukowcy ze stopniem doktora 

uzyskanym w okresie 5 do 12 

lat przed rokiem wystąpieniem 

z wnioskiem

Naukowcy ze stopniem doktora

uzyskanym w ciągu 3 ostatnich

lat

Doświadczeni naukowcy / 

pionierskie, interdyscyplinarne 

badania

Stypendium na staż w 

jednostce realizującej grant 

ERC

Naukowcy na każdym etapie 

kariery

Naukowcy chcący wdrożyć 

swoje badania podstawowe

„

MINIATURA
Środki na pojedyncze działania 

naukowe
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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; 

 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 korzyści wynikających ze współpracy międzynarodowej 
– nowa zakładka!

!!!!



Współpraca międzynarodowa:

dwustronna
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WSPÓLNY PROJEKT BADAWCZY

Polski zespół naukowy

Kierownik projektu*
(co najmniej stopień doktora)

Wniosek w OSF zgodnie z wymogami NCN

Zespół naukowy z kraju 

partnerskiego

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



Ogólne informacje

1. Konkursy wg procedur oceny wniosków

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Ogólne informacje

1. Procedury oceny wniosków konkursach 

dwustronnych

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Procedury oceny wniosków
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Ocena 

równoległa

Ocena wspólna Procedura 

agencji wiodącej

NCN Agencja NCN Agencja NCN Agencja

Składanie wniosku + + + + + +

Ocena formalna + + + + + +

Ocena 

merytoryczna
+ + + +

Lista rankingowa + + +

Decyzja + + + + + +

Umowy + + + + + +



Konkursy wg procedur
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Konkurs Kraj Agencja Ocena 

równoległa

Ocena 

wspólna

Procedura 

agencji 

wiodącej

Beethoven 

Classic

Niemcy DFG +

Beethoven 

Life

Niemcy DFG +

DAINA Litwa RCL +

SHENG Chiny NSFC +

MOZART Austria FWF +

ALPHORN Szwajcaria SNF +



Ogólne informacje

1. Konkursy wg procedur oceny wniosków

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Kalendarz konkursów 2019
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MOZART

15.03.2019

ALPHORN

01.07.2019

DAINA

16.09.2019

GREEG

17.06.2019
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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

międzynarodowymi złożonymi przez zespoły austriackie

Harmonogram konkursu MOZART 

 Ogłoszenie: marzec 2019 r. 

 Konkurs z naborem ciągłym

 Ogłoszenie pierwszych wyników: druga połowa 2019 r.

 Start pierwszych projektów: początek 2020 r.
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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

międzynarodowymi złożonymi przez zespoły szwajcarskie

 Zasady oceny wniosków w SNSF:

Harmonogram konkursu ALPHORN

 Planowane ogłoszenie: 1 lipca 2019 r. 

 Zamknięcie naboru: październik 2019 r.

 Ogłoszenie wyników: kwiecień/maj 2020 r.

 Start pierwszych projektów: druga połowa 2020 r
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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: 

 Ogłoszenie konkursu: 16 września 2019 r.

 Zamknięcie naboru:  grudzień 2019 r.

 Ogłoszenie wyników: czerwiec 2020 r.

 Start projektów: październik 2020 r.



FUNDUSZE NORWESKIE

1. Operatorem programu Badania podstawowe w III edycji Funduszy 

Norweskich jest NCN 

2. W edycji 2014-2021 są dwa źródła finansowania: Norweski 

Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG

3. 40% środków z obu Mechanizmów Finansowych (48.77 mln Euro) 

przeznaczono na badania podstawowe, w tym badania polarne oraz 

nauki społeczne

4. Partnerem programu Badania po stronie darczyńców jest                   

Norweska Rada Badań 

(Research Council of Norway)



Planowane  konkursy

 Konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze - budżet 37,34 

mln € 

 Innowacyjny interdyscyplinarny konkurs IdeaLab dla wykonawców z 

Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na projekty badawcze 

odpowiadające na ważne wyzwania społeczne - budżet 4,43 mln € 

 Mobilnościowy konkurs POLS w ramach funduszu małych grantów, dla 

naukowców z zagranicy chcących prowadzić badania w Polsce - budżet 

7 mln €  

 Minimalny budżet projektu GRIEG i IdeaLab to 0.5 mln €, max. to 1.5 

mln € 

 Minimalny budżet projektu POLS to 100 tyś. €, max. to 200 tyś. € 



Konkurs GRIEG

 Konkurs realizowany we wszystkich panelach dyscyplin NCN

 Ocena wniosków w 3 superpanelach – HS, NZ, ST

 badania realizowane przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii; 

zespół badawczy musi składać się z co najmniej jednego partnera 

polskiego i norweskiego

 Wnioskodawcą jest polska organizacja badawcza, głównym norweskim 

partnerem  musi być organizacja badawcza

 Kierownik projektu musi posiadać stopień naukowy doktora

 Partnerami w konsorcjach mogą być komercyjne i niekomercyjne 

podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe

 Na listach rankingowych finansowanych projektów muszą znaleźć się 

projekty z badań polarnych oraz nauk społecznych



Konkurs na dwu- lub trzyletnie projekty badawcze, w tym w 
obszarze badań polarnych i nauk społecznych

 Ogłoszenie konkursu: planowane czerwiec 2019 r.

 Zakończenie konkursu: trzy miesiące po otwarciu

 Lista rankingowa: I kwartał 2020 r.

 Start projektów: II kwartał 2020 r.

Finansowanie 37.340.107 euro (85% Norweski Mechanizm Finansowy)

Kwalifikowalni liderzy konsorcjów: polskie organizacje badawcze

Kwalifikowalni partnerzy: wszelkie jednostki publiczne lub prywatne, 

komercyjne lub niekomercyjne, organizacje pozarządowe z Polski i 

Norwegii

Minimalne wymagania: polski lider i norweski partner

Konkurs GRIEG



Konkurs IdeaLab

 Nowatorska formuła sandpit opracowana w Wielkiej Brytanii przez  

EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council), 

wdrażana od kilku lat w Norwegii przez Research Council of Norway

pod nazwą Idelab

 Konkurs realizowany w formule top-down; planowany temat „Managing

Threat”

 3 etapy konkursu: nabór uczestników, 5-dniowe warsztaty moderowane 

przez doświadczonych ekspertów, złożenie wniosku o finansowanie 

 więcej informacji o pierwowzorach konkursu:

https://epsrc.ukri.org/funding/applicationprocess/routes/network/ideas/whati

sasandpit/

https://www.forskningsradet.no/en/Funding/IDELAB/1253990283261

https://epsrc.ukri.org/funding/applicationprocess/routes/network/ideas/whatisasandpit/
https://www.forskningsradet.no/en/Funding/IDELAB/1253990283261


Konkurs IdeaLab

Konkurs na dwu- lub trzyletnie projekty badawcze wyłonione w ramach 

warsztatu Idelab wspierającego współpracę naukowców i osób 

działających w obszarze innowacji 

 Ogłoszenie konkursu CV: planowane czerwiec 2019 r.

 Zakończenie konkursu CV: dwa miesiące po otwarciu

 Panel Ekspertów: wrzesień 2019 r.

 Warsztat Idelab: 21-25 października 2019 r.

 Złożenie wniosku w OSF: 15 grudnia 2020 r.

 Panel Ekspertów: I kwartał 2020 r.

 Start projektów: II kwartał 2020 r.

 Finansowanie 4,434,011 euro (85% Mechanizm Finansowy EOG)



Podstawowe kryteria wyboru i 

ocena wniosków

 Doskonałość naukowa i/lub techniczna

 Odpowiedniość względem celu i priorytetów programu badawczego

 Jakość i skuteczność wdrażania i zarządzania, w tym jakość i zdolność 

do realizacji wnioskodawców oraz wkład w budowanie zdolności i 

kompetencji

 Potencjalny wpływ przez rozwój, rozpowszechnianie i wykorzystywanie 

wyników projektów

Dodatkowe kryteria wyboru mogą być wskazane w ogłoszeniu konkursu;

Ocena wniosków w każdym zdefiniowanym kryterium mieści się w skali od 

0 do 5;

Progi i ważenie ocen należy określić  w dokumentacji konkursowej



Wsparcie ze strony darczyńców

 Kontakt po stronie NCN – Aleksandra Witczak Haugstad

e-mail: awh@forskningsradet.no

 Uruchomienie bazy wyszukiwania partnerów na stronie RCN:

https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_Search_Database_for_

EEA_and_Norway_Grants/1254034516104?lang=no

mailto:awh@forskningsradet.no
https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_Search_Database_for_EEA_and_Norway_Grants/1254034516104?lang=no


Ogólne informacje

1. Konkursy wg procedur oceny wniosków

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Ogłoszenie konkursu
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Ogłoszenie konkursu
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Ogólne informacje

 Konkurs we współpracy z FWF

 Konkurs na wspólne projekty polsko-austriackie

 Nabór w trybie Lead Agency Procedure (LAP)

 Nabór ciągły

 Zakończenie naboru: informacja trzy miesiące wcześniej

 Konkurs na finansowanie badań podstawowych

 Wszystkie panele
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Ogólne informacje

Kto może złożyć wniosek?

 Kierownik projektu

• co najmniej stopień naukowy doktora

 Wnioskodawca

• nie jest udzielana pomoc publiczna

 Ograniczenia dot. kierownika i wniosku

• MOZART a OPUS
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Ogólne informacje

Okres trwania projektu:

24 lub 36 miesięcy

Budżet:

minimalny: 150 tys. zł

maksymalny: brak
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Ogólne informacje

1. Konkursy wg procedur oceny wniosków

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Informacje ogólne

Lead Agency Procedure

 procedura składania i oceny wniosków w konkursach

międzynarodowych

 jedna z agencji partnerskich – wiodącą:

odpowiedzialna za ocenę merytoryczną

 ocena formalna: przeprowadzana przez obie agencje

partnerskie
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Informacje ogólne

Lead Agency Procedure - MOZART

 FWF: agencja wiodąca

 ocena merytoryczna: procedura FWF

 wnioski oceniane w konkursie:

 Stand Alone Projects

 Programme Clinical Research (KLIF)
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Składanie wniosków

zespół austriacki: ELANE

 wniosek wspólny

 zgodnie z wymogami FWF

zespół polski: ZSUN/OSF

 wniosek krajowy

 zgodnie z wymogami NCN

 dołączony: wniosek wspólny

Wniosek wspólny może być dołączony tylko do jednego wniosku

krajowego w konkursie.
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Ocena formalna

Ocena formalna wniosków w NCN: 

koordynator dyscyplin 

Ocena formalna:
 weryfikacja kryteriów formalnych wskazanych w ogłoszeniu o 

konkursie,

 tożsamość wniosku wspólnego załączonego do wniosku krajowego z 

wnioskiem wspólnym złożonym do agencji wiodącej przez austriacki 

zespół badawczy,

 spójność danych ujętych we wniosku wspólnym z danymi zawartymi 

we wniosku krajowym.
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Procedura oceny wniosku

Ocena

formalna

Listy 

projektów 

rekomendowanych 

do finansowania

Ocena 

merytoryczna

D
E

C
Y

Z
J
E

NCN

FWF

P
O

D
P

IS
Y

W
A

N
IE

 

U
M

Ó
W

NCN NCN

FWF FWF FWF FWF



Ogólne informacje

1. Konkursy wg procedur oceny wniosków

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Wniosek krajowy: formularz

Informacje podstawowe

 tytuł projektu w j. polskim i w j. angielskim

 wnioskodawca

 podmioty realizujące

Pomoc publiczna

 nie jest udzielana w konkursie MOZART

Plan badań

 w j. polskim i angielskim

 zadania realizowane przez polski zespół badawczy
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Wniosek krajowy: formularz

Zbliżone zadania badawcze

 dot. zadań zrealizowanych, realizowany i o których 

finansowanie został złożony wniosek

 zakaz podwójnego finansowania

 opis tych badań + uzasadnienie konieczności finansowania

Kwestie etyczne

 formularz

Streszczenie popularnonaukowe
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Wniosek krajowy: formularz

Współpraca międzynarodowa

 obowiązkowy kraj partnerski: Austria

 możliwość dodania kolejnych

Zespół badawczy

 Polski zespół badawczy

Kierownik

 Kierownik polskiego zespołu

Koszty

 Tylko te ponoszone przez zespół polski

Oświadczenia

Wysyłka
41



Koszty

 Koszty kwalifikowalne

 Koszty niekwalifikowalne

 Koszty bezpośrednie

 Koszty pośrednie 

WYJĄTKI

42

OPUS



Koszty bezpośrednie

 wynagrodzenia:

 etatowe

 dodatkowe

 stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów

 zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-

badawczej, urządzeń i oprogramowania

 zakup materiałów i drobnego sprzętu

 usługi obce

 wyjazdy służbowe
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Koszty

 wizyty, konsultacje 

(UWAGA! Koszty konsultacji i wizyt parterów austriackich 

otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z FWF są 

niekwalifikowane)

 gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych

 inne koszty niezbędne do realizacji projektu
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Budżet: zasady przygotowania

 Budżet w OSF: w PLN

 Budżet we wniosku wspólnym: w EUR

 Kurs: 1 EUR = 4,3015 PLN (kurs z dnia: 14.03.2019) 

 Spójność wydatków!

 Limity wynagrodzeń i stypendiów: załącznik do 

Regulaminu LAP
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Ogólne informacje

1. Konkursy wg procedur oceny wniosków

2. Kalendarz konkursów dwustronnych

3. MOZART: podstawowe informacje o konkursie

4. MOZART: ocena wniosków

5. MOZART: sekcje wniosku

6. MOZART: dodatkowe informacje
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Wniosek krajowy: formularz

Koordynatorzy Dyscyplin NCN

HS: dr Aneta Pazik

ST: dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

NZ: dr inż. Anna Fiust

Dział Współpracy Międzynarodowej 

Dr Magdalena Godowska

Wawrzyniec Banach

FWF

Dr. Christoph Bärenreuter
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Współpraca międzynarodowa:

wielostronna 



Lista programów wielostronnych NCN

HS

 HERA – humanistyka 

 NORFACE – nauki społeczne

NZ

 JPI AMR – oporność na antybiotyki

 JPcofuND 2 – choroby neurodegeneracyjne

 ERA-CAPS – biologia molekularna roślin
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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 – bioróżnorodność

 ForestValue – gospodarka leśna

 ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) – wyzwania współczesnych 

miast

*Planowane regularne nabory
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PROGRAMY WIELOSTRONNE                       niewspółfinansowane z KE

WSPÓŁFINANSOWANE Z KE

ERA-NET Cofund

European Research

Area Net 

JPI

Joint 

Programming 

Initiatives

CSA

Coordination & Support

Actions

Inicjatywy wielostronne



Joint Programming Initiatives & Coordination and 

Support Actions

Joint Programming Initiatives (JPI):

programy, których celem jest współpraca państw członkowskich poprzez stymulowanie, promowanie i

podejmowanie wspólnych badań naukowych w obszarach kluczowych dla Europy (takich jak: choroby

neurozwyrodnieniowe, dziedzictwo kulturowe, zmiany klimatu, itd.)

 Członkowie

 zazwyczaj ministerstwa krajów uczestniczących

Coordination and Support Actions (CSA):

mniejsze programy, których celem jest realizowanie działań, takich jak wypracowanie tzw. Strategic

Research Agenda, pozyskiwanie nowych członków oraz wsparcie tzw. widening countries, organizowanie

spotkań środowiska naukowego z danej dyscypliny; inicjatywy te nie przewidują organizacji konkursu

na projekty badawcze.



ERA-NET Cofund

Działania dodatkowe, np. 

- organizacja dodatkowego konkursu lub dodatkowych konkursów 

niewspółfinansowanych przez KE

- wypracowanie wspólnych dokumentów/ praktyk dot. zagadnień istotnych z punktu 

widzenia danej inicjatywy: np. knowledge exchange, responsible research and innovation

(RRI) czy impact;

- organizowanie spotkań i warsztatów dla laureatów konkursu, umożliwiających networking i 

promocję ich badań;

- wypracowanie wspólnych priorytetów w danej dyscyplinie;

- wsparcie „nowych” krajów członkowskich (tzw. widening countries);

- pozyskiwanie nowych partnerów do programu.

Główny cel: realizacja konkursu na międzynarodowe 

projekty badawcze, współfinansowanego z KE + 

monitorowanie i promocja finansowanych projektów



Programy wielostronne niewspółfinansowane

Cel: ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze

Środki na projekty badawcze przeznaczają kraje uczestniczące w konkursie.

Jeden z krajów – zazwyczaj inicjator i koordynator konkursu prowadzi nabór 

wniosków i organizuje proces oceny projektów.

ERA-CAPS, EqUIP, JPI UE + Chiny, Solar-

Driven Chemistry



Specyfika konkursów wielostronnych

 konkursy organizowane w ramach współpracy wielostronnej NCN z innymi 

agencjami finansującymi badania naukowe (tzw. RFOs – research funding

organisations);

 obejmują najczęściej konkretną dziedzinę nauki (=> w konkursie finansuje się 

od kilku, do kilkudziesięciu projektów);

 zasady konkursów regulowane są przez: 

 odrębne dokumenty konkursowe zatwierdzone przez podmioty 

 wytyczne poszczególnych agencji finansujących.



Call Announcement (część wspólna + załączniki)

 Część wspólna określa m. in.:

 zakres merytoryczny projektu;

 adresatów konkursu;

 dopuszczalny czas trwania projektu;

 dane kontaktowe sekretariatu konkursu;

 procedurę składania i oceny wniosków na poziomie międzynarodowym, w 

tym wskazanie systemu do składania wniosków;

 ogólne zasady dot. konstruowania budżetu konsorcjum;

 oraz ogóle warunki, jakie należy spełnić, aby kwalifikować się do udziału w 

konkursie.

 OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH WNIOSKUJĄCYCH



Call Announcement (część wspólna + załączniki)

 Załączniki z wytycznymi poszczególnych agencji finansujących (tzw. 

national eligibility criteria) określają m.in.:

 Poziom dofinansowania;

 Rodzaj badań, które są finansowane;

 Szczegółowy katalog wnioskodawców (udział przemysłu?);

 Dodatkowe procedury na poziomie krajowym;

 Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych;

 Etc.

 OBOWIĄZUJĄ WNIOSKODAWCÓW WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ AGENCJI

(w przypadku zespołów z Polski obowiązują wytyczne NCN)



Adresat konkursu: konsorcjum międzynarodowe

 najczęściej: min. 3 zespoły badawcze z 3 państw*, biorących udział w

konkursie;

 każdy z zespołów badawczych/ partnerów wybiera kierownika, który

nadzoruje prace w instytucji, w której jest umocowany; a jeden z

kierowników przyjmuje również rolę koordynatora projektu.

Koordynator projektu reprezentuje konsorcjum i w jego imieniu:

- przygotowuje i składa wniosek wspólny na poziomie międzynarodowym

poprzez elektroniczny system składania wniosków;

- kontaktuje się z sekretariatem konkursu;

- otrzymuje informacje o wynikach konkursu.

*wyjątek: konkurs HERA, M-ERA



Adresat konkursu: konsorcjum międzynarodowe

 każdy zespół musi spełniać wymogi formalne wskazane przez instytucję

finansującą badania naukowe w danym kraj, a poszczególne agencje mogą

wymagać złożenia dodatkowych wniosków/ formularzy na poziomie

krajowym,

 w przypadku skierowania wniosku do finansowania, każda z agencji

finansuje część projektu międzynarodowego realizowaną przez zespół

badawczy z danego kraju na podstawie odrębnych umów o finansowanie

(NCN finansuje wyłącznie zespoły polskie).



Specyfika wnioskowania w konkursie

 poziom międzynarodowy: przygotowanie przez wnioskodawcę

polskiego we współpracy z partnerami zagranicznymi tzw. wniosku

wspólnego, który jest składany przez koordynatora konsorcjum poprzez

ESS:

• jednoetapowe: koordynator konsorcjum międzynarodowego

składa tylko wniosek wspólny pełny, tzw. full proposal,

• dwuetapowe: koordynator konsorcjum międzynarodowego składa

wniosek wspólny skrócony, tzw. pre-proposal, następnie – jeżeli

otrzyma zaproszenie do drugiego etapu – składa wniosek

wspólny pełny, tzw. full proposal.

 poziom krajowy: dopełnienie dodatkowych formalności, wymaganych

przez właściwą dla danego partnera agencję finansującą.



Ocena formalna wniosków

Wniosek oraz konsorcjum międzynarodowe muszą spełniać wymagania 

określone w części wspólnej dokumentacji konkursowej, np.:

 zakres tematyczny projektu, 

 czas realizacji (24 lub 36 m-cy), 

 liczba partnerów (standardowo od 3 do 6 partnerów), 

 zrównoważony budżet konsorcjum projektowego, etc.

Partnerzy wchodzący w skład konsorcjum muszą spełniać szczegółowe 

wymagania właściwych agencji finansujących, np.:

 poziom finansowania (NCN – 100%);

 rodzaj finansowanych badań (NCN – badania podstawowe);

 konieczność złożenia dodatkowych formularzy na poziomie krajowym 

(NCN – wniosek UNISONO w systemie OSF);

 szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych, etc.

Ocena formalna dokonywana 

przez międzynarodowy 

Sekretariat Konkursu

Ocena formalna dokonywana 

przez każdą z agencji 

finansujących, w tym NCN



Schemat konkursu

 Każda z agencji finansuje tylko „swoje” zespoły krajowe

Zespół 1 +

kierownik 

zespołu

Zespół 3 +

kierownik 

zespołu

Zespół 2 +

kierownik 

zespołu

wniosek wspólny

Agencja partnerska nr 1, 

np. NCN

POZIOM 

MIĘDZYNARODOWY –

wniosek oceniany
• formalnie przez 

sekretariat konkursu

• merytorycznie przez 

międzynarodowych 

ekspertów

POZIOM KRAJOWY –

wniosek o 

finansowanie 

oceniany formalnieAgencja 

partnerska nr 2
Agencja 

partnerska nr 3

Agencja partnerska odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

koordynator 
projektu



Ocena merytoryczna

Do oceny merytorycznej kierowane są te wnioski wspólne, które pozytywnie

przejdą oba etapy oceny formalnej. Wnioski krajowe nie podlegają ocenie

merytorycznej.

 1 proces oceny merytorycznej na poziomie międzynarodowym, wspólny

zespół ekspertów

 kryteria oceny merytorycznej pochodzące z programu ramowego:

 Excellence,

 Impact,

 Quality & Efficiency of Implementation.



Wymogi formalne NCN

Zespół polski przygotowuje wniosek krajowy, który należy złożyć do NCN w formie

elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (formularz wniosku

UNISONO) w terminie do 7 dni od daty złożenia full proposal.

!!! Wniosek krajowy dotyczy tylko polskiej części prac w projekcie 

międzynarodowym !!!

W przypadku konkursów dwuetapowych na etapie pre-proposal polskie 

zespoły nie muszą wypełniać wniosku krajowego, powinny się jednak 

skonsultować z opiekunem konkursu w NCN.



Wymogi formalne NCN

 Standardowy katalog wnioskodawców; wnioskodawcą nie może być

jednak osoba fizyczna;

 Wnioskodawcą może być GRUPA PODMIOTÓW (o których mowa w

art. 27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o NCN):

 przed złożeniem wniosku należy podpisać porozumienie grupy

podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego;

 z wnioskiem krajowym do NCN występuje wówczas lider grupy

podmiotów;

 liderem jest podmiot zatrudniający kierownika projektu;

 grupa podmiotów dysponuje DODATKOWYMI ŚRODKAMI NA

WYNAGRODZENIA.

 Kierownik projektu powinien mieć stopień doktora.



Kosztorys polskiej części projektu

KOSZTY BEZPOŚREDNIE:

 wynagrodzenia zespołu badawczego i stypendia naukowe;

 aparatura naukowo-badawcza (koszt jednej sztuki aparatury nie może 

przekraczać 500 000 PLN), urządzenia i oprogramowanie;

 inne koszty bezpośrednie:

 materiały i drobny sprzęt;

 usługi obce;

 podróże służbowe związane z projektem;

 wizyty i konsultacje ekspertów spoza konsorcjum międzynarodowego 

 wnioskodawca polski nie może finansować kosztów konsultacji i 

wizyt współpracowników otrzymujących równoległe finansowanie;

 wykonawcy zbiorowi (min. 5 osób);

 publikacja wyników badań; 

 transfer wiedzy i popularyzacja wyników projektu.



Kosztorys polskiej części projektu

KOSZTY POŚREDNIE 

 pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do prawidłowej 

realizacji umowy o jego finansowanie;

 są rozliczane ryczałtem i traktowane jako poniesione;

 maks. 40% wszystkich kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem kosztów 

aparatury).

UWAGA!

 Wynagrodzenia pracowników administracyjnych mogą być finansowane

wyłącznie z kosztów pośrednich.

 Koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane

wyłącznie z kosztów pośrednich.

!!! Podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem 

projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich !!!

!!! Kurs euro obowiązujący wnioskodawców jest podany w wymogach 

formalnych NCN dołączonych do dokumentacji konkursowej !!!



CHIST-ERA, JPND, NORFACE, SOLAR, INNE…

Zmiana warunków oraz regulaminu UNISONO

7

1

1) wniosek krajowy składany w terminie do 7 dni od złożenia wniosku wspólnego 

(full proposal).

WYMAGANE PODPISY 

*wyłącznie, gdy kierownik polskiego zespołu pełni również rolę koordynatora międzynarodowego 

konsorcjum.

Dostosowanie do warunków ustawy 2.0. (m.in. nowy katalog wnioskodawców)

1-etapowa procedura składania wniosków krajowych

WYNAGRODZENIA na poziomie konkursu OPUS / MAESTRO*
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Dziękuję za uwagę

Pytania?


