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Dział Badań Naukowych PK 
 
informuje:      

Rozporządzenie w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym 
27 grudnia 2016 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r.  

w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 
wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154). Rozporządzenie ostatecznie określa 

zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktacje za publikacje z lat 2013–2016.  
Rozporządzenie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1  

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok 
Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok  

wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.  
Część A wykazu czasopism: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/9d3a1302f0e763aaf834c079a817bace.pdf  
Część B wykazu czasopism: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf   
Część C wykazu czasopism: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/f83392f8e39b536107bb33c7452b1ff9.pdf  

Stopnie doktora i doktora habilitowanego nadane w PK w roku 2016  
(stan na 23.12) 

 

Wnioski złożone do Narodowego Centrum Nauki 

W odpowiedzi na konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12 i SONATA 12 i POLONEZ 3 ogłoszone 15 września 2016 r. przez  
Narodowe Centrum Nauki pracownicy Politechniki Krakowskiej złożyli 33 wnioski na łączną kwotę ok. 9,7 mln zł 

Symbol 
jednostki 

KONKURS 
Ogółem 

Wnioskowana 
kwota (w tys.) OPUS SONATA PRELUDIUM POLONEZ 

WA 1 - - - 1 630,6 

WFMiI 1 - - - 1 246,6 

WIEiK 2 - - - 2 476,2 

WIL 4 1 3 - 8 2 581,2 

WIŚ 1 - 2 - 3 328,1 

WIiTCH 2 4 7 - 13 3 876,2 

WM 2 1 1 1 5 1 594,6 

Ogółem PK 13 6 13 1 33 9 733,5 
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 Nr 1(60)/2017 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/9d3a1302f0e763aaf834c079a817bace.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/f83392f8e39b536107bb33c7452b1ff9.pdf
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Projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
http://ustawa20.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Projekt_zalozen_Kwiek_et_al.pdf 

Baza projektów NCN 
Narodowe Centrum Nauki uruchomiło bazę realizowanych, zakończonych oraz rozliczonych projektów badawczych 

finansowanych ze środków Centrum: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-23-baza-projektow-ncn  

Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN 

w 2016 r. 
Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów  

w 2016 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN: 

 HARMONIA 7, MAESTRO 7, SONATA BIS 5, ogłoszonych 15 czerwca 2015 r. 

 OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1, ogłoszonych 15 września 2015 r. 

 ETIUDA 4, FUGA 5, SYMFONIA 4, ogłoszonych 15 grudnia 2015 r. 

 OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, POLONEZ 2, ogłoszonych 15 marca 2016 r. 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016-lista-ekspertow-ncn.pdf  

Krakowskie Konferencje Naukowe 2017 – VII edycja  
Po raz siódmy z inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która 

skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek 
naukowy. Konferencja powinna się odbywać w Krakowie i trwać minimum 2 dni. Ze względów proceduralnych, do 

programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 1 kwietnia 2017 r. Wnioski w formie 
elektronicznej w postaci wypełnionego formularza (MSWord) oraz w formie papierowej z podpisem Przewodniczącego 
komitetu organizacyjnego lub koordynatora należy złożyć bezpośrednio w PAU w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  

31 stycznia 2017 r. 
Więcej: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe  

Konkurs ETIUDA 5 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiły konkurs ETIUDA 5 na finansowanie 
stypendiów doktorskich dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora, które 

wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce 
naukowej lub które planują wszczęcie przewodu doktorskiego w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca danego roku 

kalendarzowego. Stypendium naukowe w wysokości 4,5 tys. zł przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy 
doktorskiej nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioski w konkursie ETIUDA 5 są składane  

wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Termin składania wniosków: 15 marca 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5  

Konkurs UWERTURA 1 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiły konkurs UWERTURA 1 na staże  

w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie 
projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Celem konkursu 

jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu  
o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.  

 W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:  
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora; b) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej 

będącej wnioskodawcą; c) realizował lub realizuje, w charakterze kierownika, projekt badawczy finansowany w ramach 
konkursów NCN; d) nie jest laureatem konkursu ERC; e) wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.  

Wnioski w konkursie UWERTURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  
Termin składania wniosków: 15 marca 2017 r. 

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1  

http://ustawa20.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Projekt_zalozen_Kwiek_et_al.pdf
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-23-baza-projektow-ncn
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016-lista-ekspertow-ncn.pdf
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1


 

3 

N
ew

sl
et

te
r 

n
r 

1
/2

0
1

7
 (

6
0

) 
| 

st
y

cz
eń

 2
0

1
7

  

Konkurs SONATINA 1 
Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkurs SONATINA 1 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 
lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery 

naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach 
naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości 

ośrodkach naukowych. Wnioski w konkursie SONATINA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1  

V edycja konkursu w ramach programu „Mobilność Plus” 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs w ramach V edycji programu pod nazwą „Mobilność Plus”.  

W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu,  
w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. 
Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są 

zatrudnieni w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania lub są uczestnikami studiów 
doktoranckich. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy. Termin 
rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. 

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym 

dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html  

Sprawozdanie z działalności statutowej (DS, DS-M, DS-SPUB) za rok 2016 
Zgodnie z §14 ust. 1 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1443) w sprawie sposobu ustalania 

wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub 
prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich, oraz  Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1462) w sprawie szczegółowych 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, 

specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji 
naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,  

jednostka naukowa, której przyznano w roku 2016 dotację na utrzymanie potencjału badawczego (DS) lub dotację dla 
młodych naukowców (DS-M) albo środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (DS-SPUB),  

składa w systemie raport z wykorzystania tych dotacji lub środków w terminie do dnia: 31 marca 2017 r. 
UWAGA: Środki finansowe niewykorzystane w roku następującym po roku, na który zostały przyznane (dotyczy dotacji 
przyznanej w 2015 r.), podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra do dnia 31 .01.2017 r. 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – XII edycja 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składnia wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla 

wybitnych młodych naukowców, którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków kończą nie więcej niż 35 lat, są 
zatrudnieni w jednostce naukowej i prowadzą działalność naukową. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady 

naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.  
Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu OSF: https://osf.opi.org.pl/app/, który ze względów 

technicznych, spowodowanych koniecznością wprowadzenia w nim zmian, wynikających z wejścia w życie nowych aktów 

prawnych, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r. Termin składania wniosków: 31 marca 2017 r.  
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych 

naukowców: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1801/1 

 
 

  

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
https://osf.opi.org.pl/app/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1801/1
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i przypomina:             

O VI edycji konkursu „Diamentowy Grant” 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach Programu 
„Diamentowy Grant”, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod 

kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia 
ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych 

prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.  
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż: 

a/ 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej; 
b/ 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk  

o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Termin składania wniosków: 16 stycznia 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html  

O konkursie w ramach NPRH – moduł „Fundamenty”  
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki – moduł „Fundamenty”. Przedmiotem konkursu pod nazwą „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo  
w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych  
i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego. Prace mogą 
dotyczyć m.in. historii politycznej, polityki dynastycznej Jagiellonów, dziejów piśmiennictwa, historii kultury, sztuki czy 

religii. Finansowanie projektu w ramach ww. konkursu modułu „Fundamenty” może być przyznane na okres do 5 lat, przy 
czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być 

wyższe niż 30% kosztów ogółem. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie 
wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.  

Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy przygotować w systemie OSF dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od 

dnia 15 listopada 2016 r. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-

roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html  

O polsko-białoruskim konkursie na wymianę osobową na lata 2017-2018 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi zapraszają 

do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione 
między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie 

z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce projekty finansowane są ze środków 
przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki),  

z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych 
środków własnych. Ministerstwo nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach 

Programu Wykonawczego. Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na 
pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem 

finansowania samych badań.  

Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach do dnia 21 lutego 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html  

O VIII edycji Programu LIDER 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił VIII edycję konkursu w ramach Programu LIDER, skierowanego do 
młodych naukowców, którzy do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyli 35 roku życia i posiadają stopień naukowy doktora 

uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych 
naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas 

realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln zł. 

Termin naboru wniosków: od 16 stycznia do 17 marca 2017 r. 
Więcej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-

lider.html  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
https://osf.opi.org.pl/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html
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O warsztatach z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów NCN 
Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie 

projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które: 
1/ nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN, 

2/ w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, 
społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym. Warsztaty odbędą się w 

siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Planowane terminy warsztatów w 2017 r.: 1-2 lutego, 1-2 marca,  
1-2 czerwca. Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis 

tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl    

O naborze wniosków w ramach III edycji programu „Granty na granty” 

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty: 
promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, został ogłoszony nabór 

wniosków o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosków 
projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez 

Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które  
w celu realizacji planowanego projektu zdecydowały się: 1/ stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli 

koordynatora w tym projekcie lub 2/ wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu  
w ramach tego projektu. Wysokość wsparcia finansowego w przypadku koordynatora projektu – do 30 tys. zł;  

a w przypadku koordynatora pakietu – do 10 tys. zł. 

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do dnia 1 marca 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-

koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html  

O zapowiedzi nowego konkursu NCN MINIATURA 
Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące 

realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień 
naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą 

być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu 
badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 
finansowanych ze środków NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. 

badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy 
konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 m-cy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. 

zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. W konkursie 
nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących 

pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub 
modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Przewidywana wysokość środków finansowych  

w tym konkursie to 20 mln zł. Nowością w konkursie MINIATURA jest ciągły nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków 

rozpocznie się  3 kwietnia 2017 r. Konkurs zaplanowany jest do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r. 

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz 

O konkursie w ramach Programu DIALOG 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w ramach Programu DIALOG konkurs na finansowanie projektów 

wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania 
dialogu w latach 2016-2019. Program obejmujący dofinansowanie działań w obszarach: a) Doskonałość naukowa, b) Nauka 
dla innowacyjności, c) Humanistyka dla rozwoju, jest skierowany do jednostek naukowych oraz podmiotów działających na 
rzecz nauki. Wysokość dofinansowania jednego grantu wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. Wnioskodawca, również jako członek 

konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym. 

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do dnia 30 czerwca 2019 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html   

 
   

mailto:szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
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przydatne linki:     

Dziennik ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx  
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000572  
  zmiana ustawy (Dz. U. z 2016, poz. 1311): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1311/1 
Ustawa o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity): http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3 
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/  
Dzienniki Urzędowe MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/akty-prawne/dzienniki-urzedowe/  
 
KRASP: http://www.krasp.org.pl/  
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.gov.pl/  
Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/  
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/  
Nauka w Polsce: http://www.naukawpolsce.pap.pl/  
 
Urząd Patentowy RP: http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/ 
Stowarzyszenie Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych: http://patentmen.org.pl/wordpress/  
Kwartalnik Urzędu Patentowego: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/77/89/77890/KWARTALNIK_nr_2_2016.pdf  
 
Konsorcjum IATI: http://iati.pl/  
Obywatele Nauki: http://obywatelenauki.pl/  
Rada Młodych Naukowców: http://rmn.org.pl/  
Forum Akademickie: http://forumakademickie.pl/  
Pauza Akademicka: http://pauza.krakow.pl/   

Opracowanie: Anna Baś,  Kierownik Działu Badań Naukowych PK 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000572
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1311/1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/akty-prawne/dzienniki-urzedowe/
http://www.krasp.org.pl/
http://www.ncbir.gov.pl/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.fnp.org.pl/
http://www.naukawpolsce.pap.pl/
http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
http://patentmen.org.pl/wordpress/
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/77/89/77890/KWARTALNIK_nr_2_2016.pdf
http://iati.pl/
http://obywatelenauki.pl/
http://rmn.org.pl/
http://forumakademickie.pl/
http://pauza.krakow.pl/

