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Dział Badań Naukowych PK 
 

informuje:      

Projekt składu grup wspólnej oceny (GWO) 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił projekt składu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych (GWO): 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/projekt-skladu-grup-wspolnej-oceny-gwo.html  

Nowy arkusz kalkulacyjny do obliczenia kosztów ogólnych 

W związku z aktualizacją wskaźników służących do obliczenia kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w związku  
z realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na stronie PK w zakładce Badania naukowe/Formularze 

znajduje się nowy arkusz kalkulacyjny pn. Wyliczenie kosztów ogólnych w 2017 r., ułatwiający obliczenie kosztów ogólnych, 
zgodnie z obowiązującą w PK metodologią. Nowe wskaźniki obowiązują od 1.04.2017 r. dla nowo składanych wniosków 

projektowych. Metodologia wyliczania kosztów ogólnych jest umieszczona w Zasadach (polityce) rachunkowości PK, 
dostępnej jest w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK w zakładce Plikownia (Druki i formularze),  

w kategorii „Dokumenty do pobrania”. 

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji 
Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców, która działa na podstawie art. 52 ust. 2a ustawy 

o zasadach finansowania nauki jako organ doradczy Ministra. Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest 
promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. 

Termin zgłaszania kandydatów: 31 maja 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-mlodych-naukowcow-vi-kadencji.html  

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych 
(ESFRI) po raz czwarty w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej 

Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB). Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter 
ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Spośród innych 

wymogów formalnych należy podkreślić przede wszystkim obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących  
o wsparciu politycznym dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

stowarzyszonych, z czego przynajmniej jedno (pełniące funkcję koordynatora) powinno przedstawić deklarację 
o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymania proponowanej infrastruktury. 

Propozycje projektów należy przesłać do MNiSW w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-

2018.html 

Konkurs OPUS 13 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub 

wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Okres realizacji projektu wynosi  
12, 24 lub 36 miesięcy. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń  

i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac naukowych w ramach projektu. Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu: 250 mln zł. Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane 

wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za 
złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13  

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie OPUS 13:  
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/opus/instrukcja-opus13  
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Konkurs PRELUDIUM 13 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs PRELUDIUM 13 na finansowanie projektów badawczych, realizowanych 

przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Okres realizacji projektu 
wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 60 tys. zł na każde 12 m-cy realizacji projektu. 

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie może przekroczyć 30% 
wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu 

nie może przekraczać trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może 
występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego, który nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze środków 

finansowych przekazanych na realizację projektu badawczego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację projektów w ramach konkursu: 30 mln zł. Wnioski w konkursie PRELUDIUM 13  są składane wyłącznie w formie 

elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie 
elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

Termin składania wniosków: 16 czerwca 2017 r. 
Więcej:  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13   

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM 13:  
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium13  

Zaproszenie do zgłaszania tematów w ramach polsko-austriackiego konkursu 

na wymianę osobową na lata 2018-2020 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki 

(BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. MNiSW zaprasza do 
podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany 
osobowej. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i austriackimi 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 dodatkowych 

środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego. Środki przyznane na projekty 
badawcze są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży naukowców polskich do Austrii, a koszty pobytu pokrywane są 

przez Stronę austriacką. Termin składania wniosków: 30 września 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-konkursu-wymiany-osobowej-naukowcow-

edycja-2018-2020.html  

Konkurs MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe. Nabór wniosków 
będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OSF. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski  

o finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki jako: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych 

faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.  
Działania naukowe planowane do realizacji, powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów: badania wstępne, 

badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyjny, konsultacje naukowe, inne.  
Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia  
z wnioskiem. Osoba realizująca  działanie naukowe może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego jak również 

tytuł naukowy profesora, o ile uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia  
z wnioskiem. UWAGA: wiek osoby realizującej  działanie naukowe nie ma znaczenia.  

Realizującymi działanie naukowe mogą być wyłącznie osoby, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektu oraz nie 
są laureatami innych konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

finansowanych przez NCN, a w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. 
Osobą realizującą działanie w ramach konkursu Miniatura można być tylko raz. Okres realizacji działania naukowego wynosi 

maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość finansowania: od 5 000 do 50 000 zł. Środki przyznane na realizację działania nie 
przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących 

pracownikami jednostki realizującej działanie. W ramach konkursu MINIATURA 1 nie można wnioskować o zakup lub 
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Wysokość kosztów pośrednich nie może 

https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium13
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-konkursu-wymiany-osobowej-naukowcow-edycja-2018-2020.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-konkursu-wymiany-osobowej-naukowcow-edycja-2018-2020.html
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przekraczać 10% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do 
finansowania przyznaje w drodze decyzji Dyrektor NCN w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły i będzie trwał do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA 1:  
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1  

 
i przypomina:             

O zaproszeniu do składania wniosków na wymianę osobową w latach  

2018-2019 w ramach programu współpracy z DAAD 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do 

podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu. Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie  
z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom 

i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze 
będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania 

naukowe. MNiSW finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. W ramach tego 
programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca 

magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Wspieranie projektu 
w drugim roku jest uzależnione od osiągniętych wyników w pierwszym roku jego realizacji. 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-

programu-wspolpracy-z-daad.html   

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   

 
   

przydatne linki:     

Dziennik ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx  
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym: 
http://isip.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=F45A606B31635B4AFBFB3C9578E38916?id=WDU20051641365&type=3 
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/  
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: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/82/94/82940/KWARTALNIK_nr_4_2016.pdf  
Forum Akademickie: http://forumakademickie.pl/  

Opracowanie: Anna Baś,  Kierownik Działu Badań Naukowych PK 
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