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Dział Badań Naukowych PK 
 

informuje:      

Wnioski złożone do Narodowego Centrum Nauki 
W odpowiedzi na konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i Harmonia 9 ogłoszone 15 czerwca 2017 r. przez 
Narodowe Centrum Nauki, pracownicy Politechniki Krakowskiej złożyli 11 wniosków na łączną kwotę ok. 7,7 mln zł 

 

Symbol 
jednostki 

KONKURS 

RAZEM 
Wnioskowana 

kwota 
SONATA 13 

 
SONATA BIS 7 

 
MAESTRO 9 HARMONIA 9 

WA 1 - - - 1 158 300,00 

WFMiI - - - - - - 

WIEiK - - - - - - 

WIL - - 1 - 1 2 983 350,00 

WIŚ - - - - - - 

WIiTCh 5 1 - - 6 1 258 325,00 

WM 1 1 - 1 3 3 352 180,00 

Ogółem PK 7 2 1 1 11 7 752 155,00 

  

Konkurs OPUS 14 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs OPUS 14 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: 300 mln zł. Wnioski w konkursie OPUS 14  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 grudnia 2017 r. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14  

 

Konkurs PRELUDIUM 14 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkurs PRELUDIUM 14 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. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 
w ramach konkursu: 40 mln zł. Wnioski w konkursie PRELUDIUM 14  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 grudnia 2017 r. 
Więcej:  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14  
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Zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS 14  

i PRELUDIUM 14 
Od czternastej edycji konkursów Narodowe Centrum Nauki wprowadziło zmiany dotyczące m.in.  

 zasad wypłaty wynagrodzeń dodatkowych dla wykonawców (członek zespołu naukowego zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego 

wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej; wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na 
podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego),  

 zasad finansowania etatu kierownika projektu,  

 wysokości kosztów pośrednich w konkursie PRELUDIUM, 

 zwiększenia wartości górnego limitu finansowania w konkursie PRELUDIUM. 
Więcej: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach  

Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie MNiSzW 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowy-podzial-dyscyplin-a-prowadzenie-studiow-i-badan-wyjasnienie.html  

 
i przypomina:             

O Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)  

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) powstała w celu działania na 
rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej 

współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Z programów stypendialnych  
i grantowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą mogli skorzystać 

studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje 
pozarządowe. NAWA stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany 

międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej  
w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach 

zagranicznych. Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-wystartowala.html  
oraz: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-z-podpisem-prezydenta-rp.html  

O wynikach kompleksowej oceny jednostek naukowych 2017 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-

rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.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 
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 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowy-podzial-dyscyplin-a-prowadzenie-studiow-i-badan-wyjasnienie.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-wystartowala.html
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-z-podpisem-prezydenta-rp.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html
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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/86/02/86021/KWARTALNIK_nr_2_2017.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/86/02/86021/KWARTALNIK_nr_2_2017.pdf
http://forumakademickie.pl/

