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Dział Badań Naukowych PK 
 

informuje:      

Wnioski złożone do Narodowego Centrum Nauki 

W odpowiedzi na konkursy OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1 ogłoszone 15 września 2017 r. przez  
Narodowe Centrum Nauki pracownicy Politechniki Krakowskiej złożyli 30 wniosków na łączną kwotę ok. 14,2 mln zł 

Symbol 
jednostki OPUS 

 
PRELUDIUM DAINA 

Ogółem 
Wnioskowana 
kwota (w tys.) 

WA - 2 - 2 173,1 

WFMiI 2 1 - 3 901,3 

WIEiK 1 - - 1 526,2 

WIL 4 3 1 8 2 994,9 

WIŚ - - - - - 

WIiTCH 4 4 - 8 4 090,0 

WM 4 2 2 8 5 488,3 

Ogółem PK 15 12 3 30 14 173,8 

Projekty zakwalifikowane do finansowania przez NCN 
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do 

finansowania w ramach konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13 ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2017 r.  
Na 33 wnioski złożone przez pracowników PK i uczestników studiów doktoranckich  

dofinansowanie otrzymało 5 projektów na łączną kwotę ok. 1,2 mln zł. 

Symbol 
jednostki 

KONKURS 
Ogółem 

Przyznane  
środki finansowe OPUS 13 PRELUDIUM 13 

WA - 1 1 39 240,00 

WFMiI 1 - 1 225 000,00 

WIEiK - - - - 

WIL 1 - 1 448 200,00 

WIŚ - - - - 

WIiTCh - 1 1 120 000,00 

WM 1 - 1 368 265,00 

Ogółem PK 3 2 5 1 200 705,00 

Liczba stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych w PK w 2017 roku 
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VII edycja 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: 15 stycznia 2018 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html  

Konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” 
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie 
projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe 

technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”. W skład zespołu badawczego mogą wchodzić osoby, które  
w roku składania wniosku kończą nie więcej niż 38 lat (kryterium wieku nie dotyczy osób wykonujących zadania techniczne  
i pomocnicze). Program służyć ma opracowaniu przełomowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zdobyciu 

lub rozwijaniu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w następujących 
obszarach: a) cyberobrona, w ramach obszaru technologie informacyjne i sieciowe; b) autonomiczne platformy 

bezzałogowe (powietrzne, lądowe, morskie); c) technologie rakietowe obrony powietrznej w ramach obszaru broń 
precyzyjna i uzbrojenie. Okres realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.  

Termin naboru wniosków: 6 lutego 2018 r. 
Więcej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,5782,ogloszenie-

konkursu-nr-2p2017-mlodzi-naukowcy-2017-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-badan-naukowych-na-rzecz-
obronnosci-i-b.html  

IX edycja Programu LIDER 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił IX edycję konkursu w ramach Programu LIDER, skierowanego do 

młodych naukowców, którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat  
i posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 

7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych. 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: 15 marca 2018 r. 
Więcej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/  

Konkurs UWERTURA 2 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiły konkurs UWERTURA 2 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) pełnił lub pełni rolę kierownika w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów 
NCN; d) nie jest laureatem konkursu ERC; e) przedstawi opis projektu badawczego w którym będzie wskazany jako 

kierownik projektu we wniosku składanym w konkursie ERC; f) zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym 
zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 1 września 2018 r. i nie 
później niż 31 grudnia 2019 r.; g) wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument 

potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.  
Wnioski w konkursie UWERTURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,5782,ogloszenie-konkursu-nr-2p2017-mlodzi-naukowcy-2017-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-badan-naukowych-na-rzecz-obronnosci-i-b.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,5782,ogloszenie-konkursu-nr-2p2017-mlodzi-naukowcy-2017-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-badan-naukowych-na-rzecz-obronnosci-i-b.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,5782,ogloszenie-konkursu-nr-2p2017-mlodzi-naukowcy-2017-na-wykonanie-i-finansowanie-projektow-badan-naukowych-na-rzecz-obronnosci-i-b.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2
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Konkurs SONATINA 2 
Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkurs SONATINA 2 na projekty badawcze, realizowane przez osoby 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 2018 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. Poza kierownikiem 
projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym 
miejscem realizacji projektu. W ramach projektu nie ma możliwości zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej, urządzeń i oprogramowania. Okres realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy. 
Wnioski w konkursie SONATINA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2  

Konkurs ETIUDA 6 
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs ETIUDA 6 na finansowanie stypendiów doktorskich. Konkurs 

skierowany jest do 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 będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r. Stypendium naukowe w 
wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie 

krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioski w konkursie ETIUDA 6 są składane wyłącznie w formie 
elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6  

Planowany harmonogram konkursów NCN w 2018 roku: 
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  

Sprawozdanie z działalności statutowej (DS, DS-M, DS-SPUB) za rok 2017 
Zgodnie z §14 ust. 1 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1443 z późn. zmian.) 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 2017 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 2018 r. 
UWAGA: Środki finansowe niewykorzystane w roku następującym po roku, na który zostały przyznane (dotyczy dotacji 
przyznanej w 2016 r.), podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra do dnia 31 .01.2018 r. 

Konkurs 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   

   

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2
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://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
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 (tekst jednolity): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2183/1  
 
Ustawa o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity): http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3 
 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity): 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789/1  

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:  
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/07fa140ecf74a327c18cd6f3b5c1b43e.pdf  

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/  
Dzienniki Urzędowe MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/dzienniki-urzedowe/  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.gov.pl/  
Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/  
 
Urząd Patentowy RP: http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/ 
Kwartalnik Urzędu Patentowego: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/87/74/87742/KWARTALNIK_nr_3_2017.pdf  
Forum Akademickie: http://forumakademickie.pl/  

Opracowanie: Anna Baś,  Kierownik Działu Badań Naukowych PK 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2183/1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789/1
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/07fa140ecf74a327c18cd6f3b5c1b43e.pdf
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/dzienniki-urzedowe/
http://www.ncbir.gov.pl/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/87/74/87742/KWARTALNIK_nr_3_2017.pdf
http://forumakademickie.pl/

