POLSKIE POWROTY
Program Polskie Powroty – nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki,
wieku czy kraju zatrudnienia jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po
okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować
w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców,
którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków.

1. Do kogo skierowany jest program?
Program kierujemy do naukowców:







posiadających obywatelstwo polskie;
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
nieposiadających zatrudnienia w Polsce;
powracających do kraju po co najmniej 2-letnim okresie udokumentowanej pracy
w zagranicznej uczelni/ instytucie badawczym lub naukowym/ w dziale badawczym
zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski;
aktywnych, czyli takich, którzy w czasie pobytu poza granicami Polski przez okres co najmniej
2 pełnych lat (w okresie liczonym od początku 2014 r.) prowadzili badania, dydaktykę lub inną
działalność naukową. Dopuszcza się możliwość występowania przerw w aktywności naukowej
w 2-letnim okresie pobytu za granicą (np. w związku z urlopem macierzyńskim,
wychowawczym, zdarzeniami losowymi, itp.).

2. Co NAWA oferuje w ramach programu?
W programie finansowane są:





wynagrodzenie Powracającego Naukowca (w tym koszty pracodawcy);
wynagrodzenie dwóch członków tworzonej przez niego Grupy Projektowej (w tym koszty
pracodawcy);
koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca;
koszty adaptacji miejsca pracy.

3. Czego oczekujemy od Powracających Naukowców?
Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie
o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie
i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie
prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie
Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu.
Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace
badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

4. Kto składa wniosek w programie?
Wnioskodawcą w programie mogą być:






uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2017 poz. 2183);
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej planujące zatrudnić Powracającego
Naukowca. Co ważne, Wnioskodawcy nie ponoszą dodatkowych kosztów zatrudnienia

Powracającego Naukowca i członków Grupy Projektowej. Grant z NAWA pokryje
bowiem także koszty pracodawcy (kwoty brutto brutto). Wkład własny Wnioskodawcy
także nie jest obligatoryjny, choć może on podwyższyć z własnych środków budżet
projektu z własnych środków.

5. Ile trwa projekt?
Projekty mogą trwać od 36 do 48 miesięcy, przy czym realizacja projektu może rozpocząć się
nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

6. Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski w Polskich Powrotach można składać do 31 maja br. – wyłącznie w systemie
teleinformatycznym NAWA, pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login

7. Budżet projektu
W ramach projektu uprawnione jest finansowanie przez okres od 36 do 48 miesięcy działań związanych
z:
a. kosztami wynagrodzenia Powracającego Naukowca, przy czym kwota ta jest zróżnicowana
w zależności od etapu jego kariery naukowej i wynosi:
 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca (wraz
z kosztami pracodawcy);
 240 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora, niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego
naukowca (wraz z kosztami pracodawcy);
b. kosztami wynagrodzenia dla nie więcej niż dwóch członków Grupy Projektowej tworzonej przez
naukowca – w wysokości łącznej 180 000 zł rocznie;
c. kosztami przesiedlenia Powracającego Naukowca oraz jego rodziny – w maksymalnej wysokości
30 000 zł brutto;
d. kosztami adaptacji i organizacji miejsca pracy – w maksymalnej wysokości 25 000 zł brutto.

8. Kontakt w NAWA
Osobą do kontaktu w sprawach programu jest:
Magdalena Kachnowicz
tel. 22 390 35 39
magdalena.kachnowicz@nawa.gov.pl;
researchers@nawa.gov.pl

