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Preludium 13 - wyniki - i gratulacje!

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13


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/finansowanie-nauki/konkursy/wyniki 

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


Profil grupy zajęciowej

Doświadczenia w zakresie 
tworzenia wniosków 
grantowych



Planowanie procedury tworzenia wniosku

Przygotowanie wstępnej 
wersji wniosku na 

podstawie ogłoszenia o 
konkursie

Transfer informacji do 
systemu OSF



Dokumentacja 
NCN

1. Ogłoszenie konkursu
2. Warunki konkursu
3. Dane wymagane we wniosku
4. Regulamin finansowania 

grantów NCN
5. Koszty (kwalifikowane i nie)
6. Panele NCN 

6

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

Gdy mamy już pomysł badawczy:
Typy konkursów 

i składowe dokumentacji

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


Dane wymagane we wniosku - jako wstępny szablon

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/f
iles/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala
81_2017-zal1.pdf 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala81_2017-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala81_2017-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala81_2017-zal1.pdf


System OSF: https://osf.opi.org.pl/ 

Osoby nieposiadające konta proszone są o jego utworzenie. 

https://osf.opi.org.pl/


Informacje o konkursach

● Niektóre konkursy grantowe NCN, NCBiR ogłaszane są cyklicznie, w tym 
konkursy dla doktorantów takie jak PRELUDIUM, ETIUDA, dlatego nawet 
jeśli nie znamy jeszcze dokładnie bieżących regulacji, możemy wstępnie 
planować wniosek, kierując się informacjami dla poprzednich edycji.

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



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



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;



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 i pomocnicze 
określenia: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/def
ault/files/pliki/uchwaly-rady/201
6/uchwala102_2016-zal1.pdf 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2017/uchwala30_2017-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala102_2016-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala102_2016-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala102_2016-zal1.pdf


Co powinien zawierać wniosek?



❖ 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. 



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



❖ Ankiety dorobku



❖ Ankiety dorobku



Co powinien zawierać wniosek? 

D.3. WYKAZ POZOSTAŁYCH WYKONAWCÓW

E. PLAN BADAŃ

F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO



❖ Plan badań
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.



❖ Plan badań  - ścieżki krytyczne

1. Lista aktywności
2. Czas ich trwania
3. Zależności między 

nimi
4. (Ważne punkty, tzw. 

kamienie milowe itp.)

Ścieżka krytyczna - 
najdłuższy czas trwania 
projektu przy realizacji 
wszystkich zadań. W 
przypadku grantu - cały czas 
trwania projektu np. 12, 24 
czy 36 m-cy.

O ścieżkach krytycznych i 
wykresie Gantta tutaj

http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2997/1/14_Grzes.pdf


❖ Plan badań  - ścieżki krytyczne



❖ Plan badań  - ścieżki krytyczne



❖ Plan badań  - ścieżki krytyczne



Dziękuję za uwagę!


