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Wstęp

● Informacje o szczegółach konkursów przedstawione w tej prezentacji są 
aktualne na dzień dzisiejszy, tj. 19 stycznia 2017. 

● W związku z tym, że w kolejnych edycjach konkursów grantowych mogą 
zmieniać się (i zmieniają) wytyczne, warunki, zakresy finansowania, kryteria 
oceny - zawsze trzeba upewnić się w konkretnym ogłoszeniu konkursowym, 
jakie obowiązują nas zasady.



Skąd pieniądze?
Dla kogo?

Na co?
Ramy konkursowe

● Źródła finansowania
● Adresaci konkursów
● Dziedziny konkursów
● Rodzaje konkursów



Możliwości finansowania

● Granty NCN
● Stypendia MNiSW (np. dla młodych wybitnych naukowców), granty 

MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN) (np. konferencje)
● Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (http://nprh.org/)
● Granty NCBiR (zwłaszcza o charakterze aplikacyjnym)
● Granty FNP (nagrody, granty na monografie, in.)
● Granty współfinansowane przez organa UE
● ...

http://nprh.org/


DARIAH - dariah.pl

UAM jest członkiem DARIAH - Digital 
Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities. Obecnie w skład 
konsorcjum wchodzi 18 instytucji 
naukowych.

-> możliwości nawiązania współpracy, 
dofinansowania podróży / pobytów 
zagranicznych



Młodzi naukowcy, osoby rozpoczynające karierę

Fot. freeimages.com: Krzysztof 
(Kriss) Szkurlatowski, Gokhan 
Okur, Martin Boulanger



Młodzi naukowcy, osoby rozpoczynające karierę
młody naukowiec – osoba prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która 
w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie 
więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim itp. - 
odpowiednie przedłużenie

osoba rozpoczynająca karierę naukową - nieposiadająca stopnia naukowego 
doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace 
rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się 
przerw związanych z urlopem macierzyńskim



Młodzi naukowcy

Z ustawy o finansowaniu nauki (Art. 2, p. 19):



Osoby rozpoczynające karierę naukową

Z ustawy o NCN (Art. 2, p. 3):



Które granty dla 
językoznawców, 

filologów? 

Panele NCN:

HS2
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn


Granty NCN

OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA 
BIS , HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, 

ETIUDA, FUGA, TANGO, POLONEZ, 
BEETHOVEN, UWERTURA

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkurs
y/typy 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


● PRELUDIUM (planowany nabór: do 15.06.17)
● ETIUDA (aktualnie otwarty konkurs: do 15.03.17)
● MOBILNOŚĆ PLUS (do 15.03.17)
● STYPENDIA WYSZEHRADZKIE  (do 31.01.17)
● STYPENDIA Fondazione Lemmermann  (do 15.03.17)

Propozycje dla doktorantów



ETIUDA 5
Nabór do 15 marca 2017

● Instytucja finansująca: NCN
● Konkurs na stypendia doktorskie 

WYJAZDOWE
● https://www.ncn.gov.pl/ogloszeni

a/konkursy/etiuda5

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5


ETIUDA 5 - adresaci

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala97_2016-zal1.pdf 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala97_2016-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala97_2016-zal1.pdf


ETIUDA 5 - okres realizacji, finansowanie

● Stypendium naukowe przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy 
doktorskiej nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

● Stypendium naukowe w ramach stypendium wynosi 4 500 zł miesięcznie, 
można je łączyć z dochodami z innych projektów. Otrzymuje się je tylko 
raz.

● Łączna liczba stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich 
NCN przyznawana przez Narodowe Centrum Nauki w danym roku 
kalendarzowym nie może być większa niż 200.



ETIUDA 5 - okres realizacji, finansowanie

● W ramach stypendium obowiązkowo należy zaplanować staż zagraniczny. 
Odbycie stażu jest warunkiem rozliczenia projektu,  w przeciwnym 
wypadku - zwrot środków.

● Okres pobierania stypendium vs. okres stażu : 
○ staż można zaplanować w okresie pobierania wynagrodzenia lub później (do 12 miesięcy).

● Jeśli wykonawca obroni doktorat, wypłata wynagrodzenia ustaje, ale nadal 
(do 12 miesięcy po ustaniu finansowania) można zrealizować ww. staż, 
którego koszty zostaną zrefundowane ze środków projektu.



ETIUDA 5 - lista krajów

● Kraje członkowskie z UE oraz kraje spoza UE:
● https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala1

12_2016-zal1.pdf 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala112_2016-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala112_2016-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala112_2016-zal1.pdf


ETIUDA 5 - wniosek

● Wnioski składane wyłącznie elektronicznie. 
● Załączniki wymagające podpisu mogą być podpisane podpisem 

kwalifikowanym (E-PUAP) lub zwykłym, do wniosku załącza się wtedy skany 
(podpis Wnioskodawcy i Rektora).

● Dokument potwierdzający staż od jednostki zagranicznej, z podpisem osoby 
zapraszające, opiekuna naukowego

● Wytyczne:https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala112_2016-zal3.pdf 

● Kalkulacja kosztów: automatycznie, wypełniamy tylko informacje o okresie 
trwania itp. 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala112_2016-zal3.pdf


PRELUDIUM 13*
*Planowane ogłoszenie 15.03.17, 

nabór do 15.06.2017

● Instytucja finansująca: NCN
● Konkurs na projekty badawcze
● https://ncn.gov.pl/finansowanie-

nauki/konkursy/typy/preludium/i
nstrukcja-preludium12-1 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium12-1
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium12-1
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium12-1
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium12-1


PRELUDIUM 12 - adresaci, warunki
● Kierownik projektu: osoba rozpoczynająca karierę naukową nieposiadająca 

stopnia naukowego doktora. 
● Projekty badawcze są realizowane przez kierownika projektu pod 

opieką/nadzorem opiekuna naukowego.
● Wiek metrykalny kierownika nie ma znaczenia.
● Opiekun naukowy nie może być beneficjentem finansowym projektu.
● Opiekun naukowy nie musi być promotorem doktoratu kierownika, a projekt nie 

musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej.
● Otwarcie przewodu doktorskiego nie jest warunkiem złożenia wniosku ani 

uzyskania finansowania.



PRELUDIUM 12 - zespół
● Zespoły badawcze mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. 
● Poza kierownikiem i opiekunem projektu, jednym z członków zaangażowanych 

w realizację projektu może być wykonawca (np. pracownik techniczny). 
● Tylko jedna osoba z zespołu, opiekun naukowy kierownika projektu, może 

posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 
● W skład zespołu badawczego mogą wchodzić badacze niezależnie od 

swojego wieku/obywatelstwa.
● Kierownik projektu i wykonawca, dla których zaplanowano wynagrodzenia, 

muszą być zatrudnieni przez polską jednostkę, której przyznano środki.



PRELUDIUM 12 - okres realizacji, finansowanie

● Okres realizacji projektu może wynosić 12 miesięcy lub 24 miesiące 
lub 36 miesięcy.

● Wysokość finansowania projektu zależy od czasu jego trwania. 
Maksymalnie może wynosić:

○ 50 000,00 zł dla projektów planowanych na rok (12 miesięcy)
○ 100 000,00 zł dla projektów planowanych na dwa lata (24 miesiące)
○ 150 000,00 zł dla projektów planowanych na trzy lata (36 miesięcy)

● Koszt zakupu aparatury, niezależnie od czasu trwania projektu, nie 
może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanej



PRELUDIUM 12 - wniosek

● Streszczenie (1 strona, PL, EN) + streszczenie popularnonaukowe
● Opis skrócony (5 stron, PL), do I etapu oceny merytorycznej
● Opis szczegółowy (do 15 stron, EN)

Przestrzeganie limitów objętości tekstu i kolejności sekcji

● Sprawdzenie kompletności wniosku, terminy składania 
nieprzekraczalne, lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę. Terminy 
wewnętrzne UAM są wcześniejsze (p. Szelejewska, p. Borowiak).



Tworzenie wniosków o granty NCN (1)



Tworzenie wniosków o granty NCN (2)

Dwa etapy oceny wniosków: 

1. Ocena formalna
2. Ocena merytoryczna

Niezależnie od rodzaju wniosku do oceny merytorycznej przyjmowane są 
wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie 
ocenione pod względem formalnym - wniosek musi zawierać wszystkie 
wymagane informacje, załączniki



Tworzenie wniosków o granty NCN (3): OSF 
systemy



Budżet projektu - najważniejsze składowe
Koszty kwalifikowane - określone w warunkach każdego konkursu

● Koszty kwalifikowane bezpośrednie
○ Koszty wynagrodzeń (etatowe, dodatkowe, stypendia) - brutto / brutto-brutto, wykonawcy 

imienni vs. personel pomocniczy (wynagrodzenia dodatkowe stanowią jedynie % 
maksymalnych stawek, zależnie od deklarowanego nakładu czasu, zob. też: 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje/2015-koszty-w-projektach/wynagrodzenia-dodatkowe);

○ Aparatura, zakupy, śr. trwałe - vs. nietrwałe (tylko w niektórych konkursach);
○ Koszty usług zewnętrznych.

● Koszty kwalifikowane  pośrednie
○ Koszty pomieszczeń, media, administracja, ale też np. może org. konferencji, część KP 

ma zostawać na wydziale (wcześniej -> do adm. centralnej)

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje/2015-koszty-w-projektach/wynagrodzenia-dodatkowe
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje/2015-koszty-w-projektach/wynagrodzenia-dodatkowe


Budżet projektu - wynagrodzenia
Wynagrodzenia mogą być kwalifikowane w kilku formach, należy 
upewnić się w regulaminie danej edycji konkursu, które nas 
obowiązują / są dozwolone:

● Etatowe (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)
● Dodatkowe (wynagrodzenia w formie umów zlecenia / o dzieło)
● Stypendia (ETIUDA)



Harmonogram projektu - najważniejsze składowe
● Zadania badawcze (por. PRELUDIUM)

○ zakup aparatury czy organizacja konferencji nie jest takim zadaniem

● Czas trwania zadań
● Kolejność zadań

○ warto na etapie tworzenia wniosku skorzystać z narzędzi umożliwiających graficzne 
przedstawienie harmonogramu, np. wykres Gantta lub inne

○ zakupy warto wpisać na samym początku projektu, nawet jeśli aparatura będzie 
potrzebna na dalszych etapach - przetargi mogą trwać długo

● Przypisani wykonawcy



Aneksy i zmiany
● W toku realizacji projektu mogą nastąpić (i zwykle następują) 

nieoczekiwane zdarzenia, z powodu których konieczna będzie 
modyfikacja harmonogramu / kosztorysu / planu zakupów... 
projektu

● Takie zmiany można wprowadzić zgodnie z istniejącymi 
procedurami:

○ Zgoda Kierownika Jednostki + informacja w raporcie rocznym/ końcowy 
○ Zgoda NCN + informacja w raporcie rocznym/ końcowym + aneks do umowy



Profil kandydata? Kto otrzymuje granty?

● Wymogi stawiane osobom składającym wniosek o grant
● Komu statystycznie granty są przyznawane?
● Konkretnych ram/liczb punktów nie ma, istnieją ogólne 

wymogi/warunki/kryteria oceny. Jeśli spełniamy podstawowe z nich - WARTO. 

Wyniki rozstrzygniętych konkursów:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2011-10-07-wyniki-konkursow?typ=listy-rankingowe 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2011-10-07-wyniki-konkursow?typ=listy-rankingowe
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2011-10-07-wyniki-konkursow?typ=listy-rankingowe


Harmonogram konkursów NCN (2017)

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-n
auki/konkursy/harmonogram 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


Inne granty



MOBILNOŚĆ 
PLUS

Nabór do 15.03.2017

● Instytucja finansująca: 
MNiSW

● Finansowanie pobytów w 
zagranicznych ośrodkach, 
rozpoczynających się 
najwcześniej 1.01.18

● http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogl
oszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-
plus.html 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


MOBILNOŚĆ PLUS
● Finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału 

w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w 
zagranicznych ośrodkach naukowych

● Ryczałt w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu 
w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek 
+ podróże

● Brak ograniczeń co do dziedziny badań, ośrodka realizacji
● Potwierdzenie z zagranicznego ośrodka + info o opiekunie
● Poza wnioskiem w OSF wysyła się oświadczenie na papierze



STYPENDIA 
WYSZEHRADZKIE

Nabór do 31.01.2017

● Kraje Grupy Wyszehradzkiej, 
Partnerstwa Wschodniego, 
Bałkany – stypendia dla 
doktorantów i po doktoracie

● http://visegradfund.org/schola
rships/visegrad-scholarship-pr
ogram/ 

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/


STYPENDIA WYSZEHRADZKIE



FONDAZIONE 
LEMMERMANN

Nabór do 15.03.2017

● Stypendia dla osób ze 
znajomością j. Włoskiego

● http://www.nexus.it/lemmermann/
● Topic of research must be related to 

Rome and the Roman culture of any 
period, from the Pre-Roman period to 
the present day time.

http://www.nexus.it/lemmermann/
http://www.nexus.it/lemmermann/


STYPENDIA 
FONDAZIONE 
LEMMERMANN



Programy NCBiR



 Granty a punkty w parametryzacji
W parametryzacji są uwzględniane m.in.:

● Koordynacja, realizacja, aktywne pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów 
międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe.

● (Współ)organizacja międzynarodowych konferencji (sympozjów, kongresów, warsztatów), w 
których co najmniej 1/3 uczestników wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne 
ośrodki naukowe; organizacji lub współorganizacji krajowych konferencji, w których wzięli udział 
przedstawiciele co najmniej 5 jednostek; upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali 
nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki; działalności popularnonaukowej.

● Osiągnięcia świadczące o pozycji międzynarodowej jednostki na tle grupy wspólnej oceny 
(„GWO”), ze szczególnym uwzględnieniem udziału w realizacji międzynarodowych projektów 
obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe.



Dlaczego więc warto aplikować o granty?

● Pieniądze na badania;
● Pieniądze na aparaturę;
● Pieniądze na podróże, wizyty, współpracę;
● Pieniądze na dotację statutową;
● Pieniądze z narzutu (tu też np. organizacja konferencji);
● Pieniądze na publikacje;
● Punkty do parametryzacji (obecnie gł. za kierowanie);
● ...



Informacje Wydziału



Informacje NCN

tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl

● dla wnioskodawców: 
○ w godzinach 9:00 – 14:00

● dla realizujących projekty: 
○ w godzinach 8:30 - 12:30

mailto:informacja@ncn.gov.pl


Pełnomocnik Dziekana WN UAM ds grantów: 
Katarzyna Klessa - grantyneo@amu.edu.pl  

Pomoc administracyjna, techniczna ws. grantów na WN: 
Agnieszka Szelejewska - aszelejewska@amu.edu.pl 

Dział Nauki i Programów Krajowych UAM (gł. proj. NCN): 
Arleta Borowiak: arletab@amu.edu.pl

mailto:grantyneo@amu.edu.pl
mailto:grantyneo@amu.edu.pl


Dziękuję za uwagę


