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Dział Badań Naukowych PK 
 

informuje:      

II Konkurs w ramach programu: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

MATERIAŁOWE"– TECHMATSTRATEG 

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił otwarcie naboru wniosków  
w II konkursie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: 

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE" – TECHMATSTRATEG. Celem głównym 
Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia 

społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych  
i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. II konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów: 

 Technologie materiałów konstrukcyjnych. 
 Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. 

 Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. 
 Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. 

 Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem 

realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, 
technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym 

Konkursu. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu 
wynosi 200 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl. 

Termin składania wniosków: 8 czerwca 2018 r. 
Dokumentacja konkursowa: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---

techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/dokumenty-konkursowe/  

Konkurs OPUS 15 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs OPUS 15 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. Od edycji 15 konkursu OPUS 
skrócony opis projektu badawczego oraz streszczenie projektu badawczego sporządzane będą jedynie w języku 

angielskim. Wprowadzone zostały również nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych 
osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

projektów w ramach konkursu: 300 mln zł. Wnioski w konkursie OPUS 15  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: 15 czerwca 2018 r. 
Dokumentacja konkursowa: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15  

Konkurs PRELUDIUM 15 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Okres realizacji projektu wynosi 12, 24 lub 
36 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 70 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. Od edycji 15 konkursu OPUS skrócony opis projektu badawczego oraz 
streszczenie projektu badawczego sporządzane będą jedynie w języku angielskim. Wprowadzone zostały również nowe 

typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do 
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NCN. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu: 30 mln zł. Wnioski  
w konkursie PRELUDIUM 15  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF 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: 15 czerwca 2018 r. 
Dokumentacja konkursowa:  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15   

Granty na granty – promocja jakości II 
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod 

nazwą „Granty na granty – promocja jakości II” (M.P. poz. 131), Minister ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków 
finansowych w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie konkursowe w ramach programu 

badawczego Unii Europejskiej (UE). Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały 
się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie 

zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do 
kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.  

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów 
związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria 

opisane w programie oraz na przyznanie premii uznaniowej dla pracowników, którzy byli zaangażowani w proces 
przygotowania albo uzupełniania lub poprawienia wniosku projektowego. Wniosek o przyznanie środków finansowych  
w ramach Programu sporządza się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym OSF, dostępnym na stronie 

osf.opi.org.pl 

Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-

promocja-jakosci-ii.html  
    

i przypomina:         

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 (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 NAWA: 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/90/18/90189/4_2017_KWARTALNIK.pdf  
Forum Akademickie: http://forumakademickie.pl/  

Opracowanie: Anna Baś,  Kierownik Działu Badań Naukowych PK 

 

https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/131/1
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/131/1
https://osf.opi.org.pl/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
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/90/18/90189/4_2017_KWARTALNIK.pdf
http://forumakademickie.pl/

