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Dział Badań Naukowych PK 
 

informuje:      

Wnioski złożone do Narodowego Centrum Nauki 
W odpowiedzi na konkursy OPUS 13 i PRELUDIUM 13 ogłoszone 15 marca 2017 r. przez Narodowe Centrum Nauki, 

pracownicy Politechniki Krakowskiej złożyli 33 wnioski na łączną kwotę ok. 10,4 mln zł 
 

Symbol 
jednostki 

KONKURS 
RAZEM 

Wnioskowana 
kwota OPUS 13 PRELUDIUM 13 

WA 3 1 4 1 728 020 

WFMiI 3 1 4 1 313 900 

WIEiK 1 - 1 111 020 

WIL 3 3 6 1 817 340 

WIŚ 1 2 3 548 070 

WIiTCh 3 8 11 3 033 020 

WM 4 - 4 1 811 836 

Ogółem PK 18 15 33 10 363 206 

  

Wnioski o przyznanie dotacji w 2018 roku na inwestycje służące potrzebom 

badań naukowych lub prac rozwojowych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych 

kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych 
lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1693): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1693/1, jednostki naukowe mogą 

składać wnioski o przyznanie środków finansowych na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej 

stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą. Termin składania wniosków do MNiSzW: 31 sierpnia 2017 r.  

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/  
 
Strategiczna infrastruktura badawcza - duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana,  
ujęta w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, która stanowi  
/Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. 
 
Duża infrastruktura badawcza - aparatura naukowo-badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki,  
o wartości przekraczającej:  

o 150 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych  
lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce 
i twórczości artystycznej, 

o 500 000 zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych  
lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu. 
 

XIII edycja konkursu „Skomplikowane i proste" 
Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” po raz kolejny ogłosiła konkurs na artykuł popularnonaukowy Skomplikowane 

i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci oraz pracownicy naukowi uczelni, 
którzy nie ukończyli 35. roku życia. Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe 

uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 r. 

Termin przesyłania artykułów: 11 września 2017 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-artykul-popularnonaukowy.html   

 Nr 4(63)/2017 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1693/1
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-artykul-popularnonaukowy.html
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Konkurs MAESTRO 9 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs MAESTRO 9 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców  

mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W ramach konkursu 

możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej. Okres realizacji projektu: 36, 48 lub 60 m-cy.  
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu: 40 mln zł.  

Termin składania wniosków: 15 września 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9  

 
Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe: 

a. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, 
b. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów 

ogólnokrajowych lub międzynarodowych, 
c. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:  

o była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, 
o opublikowała co najmniej jedną monografię, 
o wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, 
o zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, 
o jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, 
o ma inne istotne osiągnięcia w nauce, 

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o 
międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, 
festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. 

Konkurs HARMONIA 9 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs HARMONIA 9 na finansowanie projektów badawczych realizowanych  

w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. 
W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane: a/ w ramach współpracy międzynarodowej 

nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; b/ w ramach programów lub 
inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej; c/ przy wykorzystaniu przez polskie 

zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Okres realizacji projektu: 12, 24 lub 36 m-cy.  
W projekcie nie dopuszcza się zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.  

Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na każde 12 m-cy realizacji projektu.  
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu: 40 mln zł.  

Termin składania wniosków do NCN:  15 września 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9   

Konkurs SONATA 13 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs SONATA 13 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające 

stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioski w konkursie 
SONATA 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. 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 jedenastej edycji konkursu 

SONATA jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum 
dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Poza kierownikiem projektu, wśród 

osób realizujących projekt może być 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. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu: 70 mln zł.  

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13  

Konkurs SONATA BIS 7 

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs SONATA BIS 7 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego 
zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień 

naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres realizacji projektu: 36, 48 lub 60 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13
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m-cy. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej. Poza kierownikiem projektu 
wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 
naukowy, z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 

uzyskają w trakcie realizacji projektu.  
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu: 120 mln zł. 

Termin składania wniosków: 15 września 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7  

 
Przez „powołanie nowego zespołu naukowego” należy rozumieć powołanie przez kierownika projektu zespołu,  
prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających  
stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym nowo zatrudnionych,  
które dotychczas nie współpracowały ze sobą jako odrębny zespół przy realizacji projektów badawczych,  
finansowanych w drodze konkursu. 

 

i przypomina:             

O projekcie rozporządzenia MNiSzW zmieniającego rozporządzenie 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 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296760  

O Komunikacie ws. składów grup wspólnej oceny (GWO) 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił składy Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych (GWO): 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/sklad-grup-wspolnej-oceny-gwo_20170519.html     

O zaproszeniu 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  

O konkursie 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 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296760
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/sklad-grup-wspolnej-oceny-gwo_20170519.html
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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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 

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  

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 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx
http://isip.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=F45A606B31635B4AFBFB3C9578E38916?id=WDU20051641365&type=3
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.ncbir.gov.pl/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/82/94/82940/KWARTALNIK_nr_4_2016.pdf
http://forumakademickie.pl/

