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Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r.
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BUDŻET NCN 2017

1 mld zł

2,7 mld zł

96%

4%

Dotacja celowa: Dotacja podmiotowa:

1 145 951 tys. zł 43 077 tys. zł 

2017 wzrost budżetu NCN o 149 268 tys. zł (ok. 13 %)

Budżet NCN 2017 – 1 189 028 tys. zł



NOWE INICJATYWY 

KONKURSOWE

RADY NCN
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KONKURS MINIATURA

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji 

badań podstawowych.

Cel konkursu:

 wsparcie naukowców, którzy nie są beneficjentami systemu 

grantowego NCN;

 wsparcie naukowców, którzy planują ubiegać się o finansowanie 

badań w konkursach NCN;

 poszerzenie grana osób korzystających z finansowania NCN.

Konkurs skierowany do osób, które:

 są do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;

 nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego 

finansowanego przez NCN;

 nie są laureatami konkursów NCN na staże podoktorskie lub stypendia 

doktorskie;

 są zatrudnione przez wnioskodawcę (umowa o pracę). 
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KONKURS MINIATURA

Warunki konkursu:

 wnioski obejmujące badania podstawowe;

 okres realizacji działania naukowego do 12 miesięcy;

 wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł;

 brak możliwości finansowania zakupu aparatury naukowo-badawczej,

wypłacania wynagrodzeń i przyznawania stypendiów naukowych NCN.

Zasady finansowania:

 finansowanie działań naukowych (np.: badania wstępne, badania 

pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy 

badawcze, wyjazdy konferencyjne);

 koszty pośrednie 10 %.

Nakład konkursu: 20 mln zł.

Nabór wniosków: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu trzech miesięcy.
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BLOK KONKURSÓW

SONATINA – SONATA – SONATA BIS

Główne założenia:

 odwzorowanie konkursów z programów NWO (VENI – VIDI – VICI)

i programów ERC (Starting Grants (StG) – Consolidator Grants (CoG) –

Advanced Grants (AdG);

 stworzenie spójnego systemu finansowania badań prowadzonych

przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora na różnym

etapie ich kariery naukowej: SONATINA do 3 lat po doktoracie,

SONATA od 2 do 7 lat po doktoracie, SONATA BIS od 7 do 12 lat po

doktoracie;

 finansowanie badań naukowych młodych badaczy od momentu

rozpoczęcia kariery, poprzez umożliwienie zatrudnienia i zdobycia

doświadczenia w zagranicznych ośrodkach naukowych, po możliwość

tworzenia własnego zespołu naukowego i dojrzałą kontynuację pracy

w kolejnych programach grantowych NCN.
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KONKURS SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające

stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem

wystąpienia z wnioskiem.

Cel konkursu:

 stworzenie możliwości realizacji projektów badawczych 

prowadzonych przez młodych uczonych w polskich jednostkach 

naukowych;  

 stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia w jednostkach 

naukowych, w których będzie realizowany projekt;

 umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji 

staży zagranicznych w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach 

naukowych. 

Konkurs skierowany do osób, które:

 są do 3 lat po doktoracie;

 nie mają zatrudnienia w jednostce naukowej (umowa o pracę);

 mają zatrudnienie w jednostce naukowej (umowa o pracę) ale chcą

otrzymać zatrudnienie (umowa o pracę) w innej jednostce naukowej.
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KONKURS SONATINA

Warunki konkursu:

 projekty obejmujące badania podstawowe i badania stosowane;

 kierownik projektu ze stopniem naukowym doktora (potwierdzenie);

 okres realizacji projektu badawczego 24 lub 36 miesiące;

 staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy;

 brak możliwości finansowania aparatury naukowo-badawczej;

 w zespole badawczym co najwyżej jeden pracownik naukowy spoza

jednostki, w której realizowany jest projekt.

Zasady finansowania:

 środki na zatrudnienie kierownika projektu (umowa o pracę)

z wynagrodzeniem do 100 tys. zł rocznie;

 środki na realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem;

 środki na realizację stażu zagranicznego kierownika projektu:  

9 tys. zł /miesięcznie  (pobyt),  1 tys. zł – 10 tys. zł (podróż);

 koszty pośrednie 40 %.

Nakład konkursu: 30 mln zł.

Nabór wniosków: 15 grudnia 2016 r. – 15 marca 2017 r.
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KONKURS UWERTURA 

Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Cel konkursu:

 wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w skutecznym 

występowaniu o środki europejskie; 

 zwiększenie udziału polskich badaczy w gronie laureatów grantów 

ERC;

 wzmocnienie profilu naukowego kandydatów do grantów ERC;

 stworzenie możliwości zdobycia wiedzy i doświadczenia 

w międzynarodowym systemie grantowym.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 mają co najmniej stopień naukowy doktora;

 są zatrudnione (umowa o pracę) w polskich jednostkach naukowych;

 realizowały lub realizują w charakterze kierownika projektu projekt

badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;

 nie są laureatami konkursów ERC;

 planują wystąpienie z wnioskiem o grant ERC.
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KONKURS UWERTURA 

Warunki konkursu:

 wnioski obejmujące badania podstawowe;

 opis projektu planowanego do złożenia w konkursie ERC;

 staż  trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym zespole naukowym 

realizującym grant ERC;

 zgoda laureata konkursu ERC na realizację stażu;

 zobowiązanie do wystąpienia w terminie do 18 miesięcy od dnia 

zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do 

realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Zasady finansowania:

 środki finansowe na realizację stażu:  15 tys. zł miesięcznie (pobyt), 

od 1 tys. zł – 10 tys. zł (podróż);

 zwrot środków w przypadku niezłożenia wniosku o grant ERC;

 finansowanie stażu w ramach UWERTURY można otrzymać tylko raz.

Nakład konkursu: 5 mln zł.

Nabór wniosków: 15 grudnia 2016 r. – 15 marca 2017 r.
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

W NCN
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ZMIANY W PROCEDURACH 

PRZYZNAWANIA GRANTÓW NCN

Najważniejsze zmiany:

 wprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kierownikiem projektu na 

drugim etapie oceny merytorycznej w konkursach SONATINA, SONATA, 

SONATA BIS;

 likwidacja „karencji” w konkursie SONATA;

 wprowadzenie zasady braku możliwości równoczesnego prowadzenia 

grantu SONATINA, SONATA, SONATA BIS; 

 wprowadzenie ułatwień dla kobiet mających dzieci poprzez wydłużenie 

okresu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wymaganego w 

konkursach SONATINA, SONATA, SONATA BIS o 18 miesięcy za każde 

urodzone bądź przysposobione dziecko; 

 zwiększenie do 4,5 tys. zł wysokości stawki stypendium naukowego NCN

możliwego do przyznania ramach środków projektu w wybranych 

konkursach NCN;

 wzrost z 30 % do 40 % maksymalnej wartości kosztów pośrednich;

 zwiększenie budżetów wynagrodzeń dodatkowych;
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ZMIANY W PROCEDURACH 

PRZYZNAWANIA GRANTÓW NCN

 zwiększenie stawek wynagrodzeń etatowych dla kierownika projektu:

- z 150 do 190 tys. zł rocznie w konkursie MAESTRO;

- z 140 do 160 tys. zł rocznie w konkursie SONATA BIS;

- z 120 na 150 tys. zł rocznie w konkursie OPUS;

- z 85 do 140 tys. zł rocznie w konkursie SONATA;

 zwiększenie stawek dla post-doc z 85 do 120 tys. zł rocznie;

 zwiększenie stawek na specjalistycznych stanowiskach pomocniczych 

z 67,5  do 85 tys. zł rocznie;

 modyfikacja systemu składania wniosków w konkursach NCN - wnioski 

będą składane wyłącznie elektronicznie w systemie OSF wraz z 

podpisanym elektronicznie potwierdzeniem złożenia wniosku  lub skanem 

tego dokumentu podpisanym w sposób tradycyjny;

 podany we wniosku adres e-mail lub adres konta e-PUAP będzie stanowił 

jedyną drogę kontaktu NCN z wnioskodawcą;

 umowa procedowana elektronicznie, czyli podpisywana za pomocą 

podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego;

 udostępnienie bazy projektów finansowanych przez NCN.
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www.ncn.gov.pl

Zapraszamy na stronę www

Dziękuję za uwagę


