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Linki do 
dokumentacji 

NCN

1. Ogłoszenie: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/prel
udium13 

2. Warunki konkursu: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uch
waly-rady/2017/uchwala30_2017.pdf

3. Dane wymagane we wniosku: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uch
waly-rady/2017/uchwala30_2017-zal1.pdf 

4. Regulamin finansowania grantów NCN: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uch
waly-rady/2017/uchwala28_2017-zal1.pdf 

5. Koszty: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/reg
ulaminy/5_Koszty_OPUS_PRELUDIUM.pdf 

6. Panele NCN: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uch
waly-rady/2016/uchwala102_2016-zal1.pdf 
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Merytoryczna strona wniosku i wstępne plany

● Koncepcja badań własnych
● Aktualny stan wiedzy
● Metodologia badań 

własnych
● Oczekiwany wpływ 

wyników na dziedzinę 
naukową
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● Ramowy harmonogram
● Współpracownicy
● Podróże
● Upowszechnianie 

wyników



Regulacje wewnętrzne UAM: Terminy

Dotychczas praktykowano złożenie wniosku do podpisów w UAM 
na 2 tygodnie przed terminem w NCN. Obecnie zaleca się 
finalizację prac o kilka dni wcześniej.

Wewnętrzne procedury UAM są aktualnie bardziej złożone niż we 
wcześniejszych konkursach i dlatego zalecane jest opracowanie 
wniosku jeszcze przed końcem maja.

Dotyczy to także m.in.konkursów OPUS, Miniatura
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Procedura UAM: 1. Kosztorys, kontrola formalna

Sprawdzenie kosztorysu (w pierwszej kolejności), a następnie 
całego wniosku u pani Arlety Borowiak (arletab@amu.edu.pl) 
w Dziale Nauki. 

W razie pytań formalnych pomocą służy także pani 
Agnieszka Szelejewska z Dziekanatu Wydziału Neofilologii 
(aszelejewska@amu.edu.pl).
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Procedura UAM: 2. Złożenie do podpisów

Zablokowanie gotowego, sprawdzonego wcześniej wniosku w OSF i 
przesłanie dostarczenie do p. Arlety Borowiak (arletab@amu.edu.pl):

● wniosek z podpisem Dziekana (wersja drukowana)
● kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej (wersja 

drukowana)
● plik wniosku (z zakładki „pobierz plik") (wersja pdf na maila)
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Procedura UAM: 3. Zwrot z podpisami

Składający wnioski otrzymują podpisane przez Rektora 
dokumenty od pani Borowiak (skan podpisanego 
kwestionariusza o pomocy publicznej (3*TAK), podpisany 
elektronicznie wniosek). 

Muszą one zostać załączone do wniosku w OSF.
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Procedura UAM: 4. Wysłanie wniosku przez OSF

Wysłanie wniosku wraz z załączonymi skanami 
podpisanych dokumentów przez system OSF. 

8



Adresaci, zespół projektowy

● projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą 
rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego 
doktora

● w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu 
badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli 
opiekuna naukowego

● w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych 
przeznaczonych na realizację projektu badawczego
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Okres i wysokość finansowania

1) Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy
2) Wysokość finansowania nie przekracza:

a) 60 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 120 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 180 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

10



Co powinien zawierać wniosek?
Wytyczne NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala30_2017-zal1.pdf 

A. Dane wnioskodawcy
B. Informacje ogólne

Panele dyscyplin i 
pomocnicze określenia: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default
/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchw
ala102_2016-zal1.pdf 
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Co powinien zawierać wniosek?
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❖ O “badaniach podstawowych”
Kryterium badań podstawowych powinno być spełnione w kontekście dziedziny naukowej 
i panelu w ramach których składany jest wniosek. Dlatego kluczowy jest odpowiedni 
dobór panelu, do którego kierujemy wniosek. 

Badania podstawowe mają na celu przede wszystkim zdobycie nowej wiedzy w danym 
przedmiocie badań. 

Nie jest konieczne czy najważniejsze uzyskanie wyników, które byłyby 
natychmiast możliwe do zastosowania czy wykorzystania w praktyce. Jednak, 
to że w przyszłości nasze wyniki mogą zyskać aspekt stosowalności może być 
wręcz ich zaletą, nie wadą. Na etapie składania wniosku istotne jest jednak 
wykazanie, że nasze główne cele mają właśnie charakter podstawowy, 
pozwolą na poznanie, ustalenie stanu rzeczy, rozpoznanie, identyfikacja 
zależności, opisanie zjawisk, stwierdzenie ich istnienia itp. 
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Co powinien zawierać wniosek? 

C.3. INFORMACJA O WNIOSKU

C.4. INFORMACJA O MOŻLIWYM KONFLIKCIE INTERESU

D.1. DANE KIEROWNIKA PROJEKTU BADAWCZEGO I OPIEKUNA NAUKOWEGO

D.2. ANKIETY DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU BADAWCZEGO I 
OPIEKUNA NAUKOWEGO
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❖ Ankiety dorobku
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❖ Ankiety dorobku
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Co powinien zawierać wniosek? 

D.3. WYKAZ POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW

E. PLAN BADAŃ

F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO
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❖ Plan badań: przykład
Wypunktowany opis 
planowanych zadań 
badawczych 
charakteryzujących kolejne 
etapy realizacji projektu oraz 
zdefiniowanie miejsca 
realizacji zadania, zarówno w 
języku polskim i języku 
angielskim, wersje językowe 
muszą być tożsame.
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❖ Kosztorys
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❖ Kosztorys. Co (nie) jest finansowane?
● Koszty (nie)kwalifikowane: 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/5_Koszty_OPUS_PRELUDIUM.pdf 
● Można finansować wynagrodzenia, wyjazdy służbowe (np. konferencje, warsztaty), zakup 

aparatury, drobnego sprzętu, materiałów biurowych.
● Koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczać 

wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego.
● W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji 

projektu wynosi,dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 1,5 tys. 
zł.

● W konkursie PRELUDIUM, SONATINA i HARMONIA nie dopuszcza się wypłacania 
stypendiów naukowych
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❖ Kosztorys. Aparatura a materiały

Aparatura badawcza a materiały https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/5_Koszty_OPUS_PRELUDIUM.pdf 

W zależności od zapotrzebowania możliwe jest wykorzystanie sprzętu, materiałów z tzw. 
dostaw sukcesywnych UAM:

http://amu.edu.pl/wf/dla-pracownika/dla-pracownika/zamowienia-publiczne 

21

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/5_Koszty_OPUS_PRELUDIUM.pdf
http://amu.edu.pl/wf/dla-pracownika/dla-pracownika/zamowienia-publiczne
http://amu.edu.pl/wf/dla-pracownika/dla-pracownika/zamowienia-publiczne


Co powinien zawierać wniosek? 

G. OŚWIADCZENIA

H. OPIS SKRÓCONY
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❖ Opis projektu
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Kryteria oceny (z wytycznych dla wnioskodawców)

● spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

● osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego oraz opiekuna naukowego, w 
tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;

● poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
● nowatorski charakter projektu badawczego;
● wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
● zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
● ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
● sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę
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Kryteria oceny (z formularza dla recenzentów)

● Dorobek wykonawców: łącznie 20%
○ W tym: dorobek kierownika 10%, dorobek opiekuna naukowego 10%

● Ocena projektu: łącznie 80%

Recenzenci dokonują oceny projektów wg wytycznych wymienionych niżej oraz 
przedkładają uzasadnienia swoich ocen.
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Kryteria oceny (z formularza dla recenzentów)
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❖ Ocena dorobku kierownika 10%
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❖ Ocena dorobku opiekuna 10%

Szczegóły zob. tutaj:  
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala28_2017-zal1.pdf 
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❖ Ocena projektu. Poziom naukowy 60%
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❖ Ocena projektu. Wpływ na rozwój dyscypliny 15%
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❖ Ocena projektu. Możliwość wykonania 5%
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Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 grudnia 2017 r
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Formularze OSF
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PRELUDIUM 13 (cz. 2)

Data szkolenia: 08.06.2017



Ogłoszenie konkursowe a formularze OSF

W związku z tym, że formularze OSF udostępniane są dla wnioskodawców 
na krótko (zwykle 2-3 tygodnie) przed terminem zamknięcia konkursu, 
należy zawczasu przygotować cały wniosek w dokumentach zewnętrznych, 
kierując się wytycznymi z ogłoszenia konkursowego, które pojawia się 
znacznie wcześniej. 

Zwykle wśród załączników udostępniony jest plik PDF z szablonem, który w 
znacznej mierze odpowiada wydrukowi z OSF, np.: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala30
_2017-zal1.pdf 
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Strona główna OSF po zalogowaniu
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Wybór rodzaju wniosku

36



Tworzenie nowego wniosku
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Wybór głównego panelu dyscyplin
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Pierwsze kroki. Kontrola kompletności wniosku

1. Dane wnioskodawcy - dane UAM można wczytać z bazy OPI
2. Dodawanie redaktorów pomocniczych - można dodać nowe 

osoby lub również wyszukać wśród istniejących 
użytkowników

3. W każdym momencie wypełniania wniosku można sprawdzić 
jego kompletność (głównie ilościowo - czy wszystkie 
wymagane pola zostały wypełnione?)

4. W każdym momencie można przejrzeć próbny wydruk PDF 
naszego wniosku. Będzie on podobny do szablonu 
udostępnianego w ogłoszeniu konkursowym. 
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Wniosek szkoleniowy
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Wnioskodawca
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Menu boczne: 
wniosek
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Menu boczne: 
administracja


