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Jeszcze o adresatach
● 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

Zob. też: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/ustawy/ustawa-o-ncn.pdf 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/ustawy/ustawa-o-ncn.pdf


Młodzi naukowcy

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



Osoby rozpoczynające karierę naukową

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



❖ Kosztorys



❖ Kosztorys. Co (nie) jest finansowane?
● Koszty (nie)kwalifikowane: 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/5_koszty_OPUS_PRELUDIUM_14.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. PLN.

● W konkursie PRELUDIUM, SONATINA i HARMONIA nie dopuszcza się wypłacania 
stypendiów naukowych

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/5_koszty_OPUS_PRELUDIUM_14.pdf


❖ 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 

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


Kolejne elementy wniosku

G. OŚWIADCZENIA

H. OPIS SKRÓCONY



❖ Opis projektu



Zadania
do wykonania

1. Sformułuj temat badawczy 
swojego potencjalnego projektu

2. Stwórz listę 4-10 zadań, które 
złożą się na projekt (Tabela 1)

3. Do każdego z zadań stwórz opis 
lub listę podzadań (Tabela 2)

4. Przedstaw graficznie ścieżkę 
krytyczną projektu (Gantt lub 
inne)

5. Jakie zakupy będą przydatne do 
realizacji zadań? Stwórz listę z 
uzasadnieniem każdego punktu.



System ZSUN / OSF



Preludium 14 w systemie OSF


