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Wstęp

● Informacje o szczegółach konkursów przedstawione w tej prezentacji są 
aktualne na dzień dzisiejszy, tj. 22 listopada 2016. 

● 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.



Jakie są możliwości finansowania?

● Granty NCN
● Granty NCBiR (zwłaszcza o charakterze aplikacyjnym)
● Stypendia MNiSW (np. dla młodych wybitnych naukowców), granty 

MNiSW na działalność upowszechniającą naukę (DUN) (np. konferencje)
● Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (http://nprh.org/)
● 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



Granty NCN

OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA 
BIS , HARMONIA, MAESTRO, 
SYMFONIA, ETIUDA, FUGA, TANGO, 
POLONEZ, BEETHOVEN, UWERTURA

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


● Dla doktorantów: PRELUDIUM, ETIUDA
● Dla osób z doktoratem: SONATA (do 7 lat po doktoracie), SONATA BIS (2-12 lat po 

doktoracie), FUGA (do 7 lat po d-racie)
● Dla osób ze stażem podoktoratowym dłuższym niż 8-10 lat: SONATA BIS, OPUS  
● Dla doświadczonych naukowców (dr hab., prof.): MAESTRO, SYMFONIA, OPUS
● Na współpracę z zagranicą: BEETHOVEN (współpraca PL-DE),  HARMONIA
● Dla gości z zagranicy: POLONEZ (raczej z doktoratem)
● Na staże dla polskich naukowców w zespołach zagranicznych: UWERTURA (z 

doktoratem)

Arkusz roboczy z zestawieniem grantów NCN: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cXMnQDyd2KkxanuLdDyGU5oK5jotRjdOCPl2LLddRM/edit#gid=0 

Adresaci grantów NCN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cXMnQDyd2KkxanuLdDyGU5oK5jotRjdOCPl2LLddRM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cXMnQDyd2KkxanuLdDyGU5oK5jotRjdOCPl2LLddRM/edit#gid=0


Które granty dla 
językoznawców? 

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


Adresaci grantów - niektóre terminy i definicje
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



Adresaci grantów - niektóre terminy i definicje
Doświadczony naukowiec - osoba posiadająca min. stopień naukowy 
doktora, która w okresie 10 ostatnich lat:

● opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich 
lub zagranicznych,

● kierowała realizacją min. 2 zakończonych proj. badawczych w drodze konkursów,
● spełnia min. 3  z poniższych kryteriów: 

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



Profil kandydata?
Wymogi są stawiane osobom składającym wniosek o grant na badania indywidualne po 
doktoracie i po habilitacji. Czy jest sens składać wniosek poniżej określonych parametrów 
(cytowania, indeksy, publikacje na liście filadelfijskiej)? I jakie to są parametry, granice 
punktowe? Profil kandydata. Komu statystycznie granty są przyznawane.

Konkretnych ram/liczb punktów nie ma, istnieją ogólne wymogi/warunki/kryteria oceny. Jeśli 
spełniamy podstawowe z nich - WARTO. 

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


 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.



Dofinansowanie organizacji konferencji 
cyklicznych i kol. naukowych międzynarodowych

● Organizację konferencji można dofinansować w ramach większości 
konkursów NCN. 

○ Zazwyczaj jest to możliwe przy wykorzystaniu środków z puli kosztów pośrednich (KP). 

Możliwość wykorzystania części tych środków negocjuje Kierownik projektu z władzami 
jednostki. 

○ Konferencja powinna być tematycznie powiązana z projektem; najlepiej jeśli będzie 
stanowić m.in. formę upowszechniania wyników projektu.

● Projekty DUN (na działalność upowszechniającą naukę), finansowane 
przez  MNiSW.



MNiSW: finansowanie działalności 
upowszechniającej naukę (DUN)

http://www.nauka.gov.pl/dzialaln
osc-upowszechniajaca-nauke/ 

http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/
http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/
http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/


Konkursy NCN

● OPUS 12
● PRELUDIUM 12
● SONATA 12
● POLONEZ 3
● BEETHOVEN 2

Aktualnie otwarte

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

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


Konkursy NCN

Planowane ogłoszenie 15 grudnia 
2016 r.:

● SONATINA 1
● ETIUDA 5
● UWERTURA 1

Zbliżające się



Konkursy NCN

Planowane ogłoszenie 15 grudnia 
2016 r.:

● SONATINA 1
● ETIUDA 5
● UWERTURA 1

Zbliżające się



Harmonogram konkursów NCN (2016)



Harmonogram konkursów NCN (2017)



Programy NCBiR



Tworzenie wniosków (1)

 Jakie są techniki i sposoby tworzenia poprawnych indywidualnych wniosków 
grantowych a) dla doktorantów, b) dla habilitantów, c) po habilitacji?



Tworzenie wniosków (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 (3)



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


Harmonogram projektu - najważniejsze składowe
● Zadania badawcze

○ 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



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. 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:klessa@amu.edu.pl


Dziękuję za uwagę


