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Aktualne i planowane projekty 
finansowane przez NCN 

 

 Spotkanie Rady Fundatorów i Rady Programowej Fundacji THINK-TANK 

„Innowacje dla zdrowia” Łódź 27 czerwca 2019 
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Programy Ministra 

Agencje finansujące naukę: 

Narodowe Centrum Nauki 

Badania podstawowe 

Budżet: 1 278 535 000 zł 

MINISTERSTWO NAUKI  

i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Prace rozwojowe i badania stosowane 

Budżet: 3 294 645 000 zł 

 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

wspieranie wymiany akademickiej i współpracy 

międzynarodowej  

Budżet: 93 947 000 zł 

FINANSOWANIE NAUKI 2019 

 

71% 

27% 

2% 
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Narodowe Centrum Nauki  wspiera badania podstawowe, czyli 

prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede 

wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk 

i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie 

zastosowanie komercyjne w trzech obszarach tematycznych:  

 

nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce HS 

nauki ścisłe i techniczne ST 

nauki o życiu NZ  

NARODOWE CENTRUM NAUKI -
główny cel 



 

 

 

 Wzrost znaczenia 

polskiej nauki na 

arenie 

międzynarodowej oraz 

podniesienie jakości  

i efektywności badań 

naukowych dzięki 

konkurencyjnemu 

systemowi 

przyznawania grantów 
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 MISJA  

 finansowanie najlepszych projektów  

w obszarze badań podstawowych 

 wspieranie rozwoju naukowego 

młodych uczonych, 

 wspieranie tworzenia dużych, tym 

interdyscyplinarnych, zespołów 

badawczych zdolnych konkurować 

na arenie międzynarodowej, 

 kreowanie nowych miejsc pracy  

w projektach badawczych 

finansowanych przez Centrum,  

 nawiązywanie współpracy 

międzynarodowej  
 

 

 

STRATEGIA 

NARODOWE CENTRUM NAUKI 
-powody powołania 
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Narodowe Centrum Nauki w ramach organizowanych konkursów 

wspiera realizację badań podstawowych realizowanych w formie: 

 

 projektów badawczych  

 stypendiów doktorskich  

 staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  

 działań naukowych   

Konkursy NCN uwzględniają różnorodne potrzeby środowiska 

naukowego, począwszy od naukowców dopiero rozpoczynających 

swoje kariery, a skończywszy na najbardziej doświadczonych 

badaczach. Finansowanie otrzymują najlepsze projekty badawcze, 

których kierownicy i członkowie zespołów dysponują niezbędnym 

doświadczeniem naukowym oraz zapleczem odpowiednim do ich 

realizacji.  

NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Formy wspierania badań podstawowych 
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SONATA SONATA BIS 

Konkursy na projekty badawcze: 
 

POCZĄTKUJĄCY NAUKOWCY 

 
PRELUDIUM 
 osoby bez stopnia 

naukowego doktora, 

otwarcie przewodu 

doktorskiego nie jest 

warunkiem ubiegania  

się o finansowanie 

 SONATINA 
 

stopień naukowy doktora 

uzyskany w okresie do 3 lat 

przed rokiem złożenia 

wniosku 

stopień naukowy doktora 

uzyskany w okresie od 2 do 7 lat 

przed rokiem złożenia wniosku 

stopień naukowy doktora 

uzyskany w okresie od 2 do 7 lat 

przed rokiem złożenia wniosku 

NAUKOWCY POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 

DOŚWIADCZENI NAUKOWCY LAUREACI KONKURSÓW NCN OTWARTE DLA WSZYSTKICH NAUKOWCÓW 

MAESTRO TANGO OPUS 
co najmniej stopień 

naukowy doktora,  

realizacja pionierskich 

badań naukowych 

wdrażanie wyników 

uzyskanych  

w rezultacie badań 

podstawowych 

projekty badawcze, 

w tym projekty realizowane   

we współpracy międzynarodowej  

i finansowanie aparatury naukowo-badawczej 

Konkursy na staże, stypendia, działania naukowe: 

ETIUDA 
 stypendium dla osób 

z otwartym przewodem 

doktorskim 

UWERTURA 
staże w zagranicznych 

zespołach naukowych 

realizujących granty ERC 

MINIATURA 
pojedyncze działanie 

naukowe służące realizacji 

badań podstawowych 

KONKURSY KRAJOWE NCN 
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KONKURSY KRAJOWE NCN 2011-2018 

ogłoszonych 

konkursów 

100 

rozstrzygniętych 

konkursów 
przyznanych 

grantów 

89 18 432 7,7 m
ld

 z
ł 

 

przyznanych 

środków 
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Konkursy na projekty badawcze we współpracy dwustronnej: 

 

 
NAUKOWCY POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 

BEETHOVEN 

CLASSIC 

 
 

Konkurs na polsko-

niemieckie projekty 

badawcze w HS i wybranych 

dyscyplinach ST 

organizowany wspólnie  

z DFG 

BEETHOVEN  

LIFE 

 Konkurs na polsko-niemieckie 

projekty badawcze w NZ 

organizowany wspólnie z DFG 

Konkurs na polsko-litewskie 

projekty badawcze 

organizowany wspólnie  

z RCL  

DAINA SHENG  

Konkurs na polsko-

chińskie projekty 

badawcze w NZ w ST oraz 

wybranych dyscyplinach 

HS organizowany 

wspólnie z NSFC. 

DIOSCURI 

Konkurs na tworzenie 

centrów doskonałości 

naukowych organizowany 

wspólnie z MPG 

Konkurs na polsko-

austriackie projekty 

badawcze organizowany 

wspólnie z FWF 

MOZART 

Konkurs na polsko-

szwajcarskie projekty 

badawcze organizowany 

wspólnie z FWF 

 

ALPHORN 

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE  

- WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA 
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KONKURSY MIĘDZYNARODOWE NCN 2011-2018 

ogłoszonych 

konkursów 

51 

rozstrzygniętych 

konkursów 

przyznanych 

grantów 

41 240 182,3 m
ln

 z
ł 

 

przyznanych 

środków 
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GRANTY NCN 2011-2018  

- liczba wniosków i wysokość finansowania 
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liczba wniosków złożonych w ramach krajowych konkursów NCN
liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach krajowych konkursów NCN
kwota wnioskowanego finansowania
kwota przyznanego finansowania

* Konkurs MINIATURA 2, rozstrzygnięty w latach 2018-2019, został w całości włączony do roku 2018. 
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GRANTY NCN 2011-2018  

- wartości liczbowego wskaźnika sukcesu dla HS, ST, NZ 
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HS NZ ST łączny liczbowy wskaźnik sukcesu dla krajowych  konkursów NCN

Konkurs MINIATURA 2, rozstrzygnięty w latach 2018-2019, został w całości włączony do roku 2018. 

Bez konkursu TANGO. 
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GRANTY NCN 2011-2018  

ranking wniosków złożonych i zakwalifikowanych do 

finansowania w konkursach NCN 
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GRANTY NCN 2011-2018  

ranking wniosków złożonych i zakwalifikowanych do 

finansowania w konkursach NCN 
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GRANTY NCN 2011-2018  

- wnioski złożone i zakwalifikowane do finansowania  

w konkursach NCN 
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GRANTY w panelu NZ  
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Narodowe Centrum Nauki jako jedna z instytucji powołana do finansowania 

badań naukowych w Polsce, chcąc wspomóc kształcenie doktorantów, 

wychodzi z propozycją wprowadzenia nowego programu, który 

umożliwi kompleksowe finansowanie najlepszych naukowców na tym 

etapie kariery.  

 

Planowane projekty finansowane przez NCN 

Preludium Bis 

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły 

doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktoranta w 

szkole doktorskiej i realizacji przez niego projektu badawczego w 

ramach rozprawy doktorskiej.  
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Podstawowe zalożenia 

Preludium Bis 

 

• aplikuje jednostka prowadząca szkoły doktorskie; 

• kierownikiem projektu jest promotor; 

• wniosek wraz tematyką doktoratu jest wypełniany przez promotora, temat ten jest 

jednak tylko indykatywny i może zostać zmieniony w trakcie trwania projektu; 

• dorobek promotora jest jednym z istotnych elementów oceny wniosku; 

• doktorant jest wyłaniany w otwartym konkursie po przyznaniu projektu; 

• po wygraniu konkursu doktorant musi być uczestnikiem szkoły doktorskiej; 

• stypendium musi być wypłacane zgodnie z wymaganiami ustawy o szkolnictwie 

wyższym; 

• poza wynagrodzeniem dodatkowym dla promotora, wszystkie pozostałe koszty 

bezpośrednie muszą być wydawane na doktoranta; 

• nie ma możliwości zmiany doktoranta na innego w trakcie trwania projektu; 

• jeżeli doktorant zrezygnuje w trakcie trwania projektu, to jest to traktowane jako 

przypadek losowy i umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, tak 

jak ma to miejsce w takich przypadkach obecnie w innych projektach 

(dotychczasowe wydatki podlegają ocenie Zespołu Stałego). 
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Analiza finansowania nowego programu 

Preludium Bis 

Wnioskodawcy będą ubiegać się o finansowanie: 

 

• 4-letniego stypendium doktorskiego, przy czym przez pierwsze 2 lata koszty 

stypendium wraz z pochodnymi wynosić będą miesięcznie 5.000 zł, a przez 

kolejne 2 lata 6.000 zł (kwoty te obejmuję także ubezpieczenia społeczne 

przewidziane przez Ustawę); 

• części badawczej projektu w maksymalnej wysokości 200.000 zł; 

• kosztu stażu zagranicznego w wysokości 80.000 zł; 

• wynagrodzeń dodatkowych dla promotora w wysokości 1.500 zł miesięczne 

(koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi); 

• kosztów przewodu doktorskiego w kwocie 20.000 zł; 

• kosztów pośrednich naliczanych w wysokości 40% od powyższych kosztów 

bezpośrednich. 

• Łączny średni koszt pojedynczego projektu oszacowany na potrzeby 

niniejszej analizy wynosi 900.000 zł. 
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Analiza finansowania nowego programu 

Preludium Bis 

Uruchomienie proponowanego programu (5 edycji) na finansowanie 

łącznej liczby 1.665 projektów pokrywających całkowity koszt 4 letnich 

studiów doktoranckich w szkołach doktorskich wymaga zapewnienia w 

latach 2020 – 2028 1,56 mld zł środków finansowych. Część tych 

nakładów w wysokości ok. 500 mln zł może w ramach standardowego 

budżetu zapewnić NCN (przy ewentualnym współudziale finansowym 

NAWA). Natomiast aby zrealizować przedsięwzięcie w pełnym 

wymiarze niezbędne jest pozyskanie dodatkowego finansowania 

na poziomie ok. 1 mld zł, przy czym maksymalna kwota rocznych 

zobowiązań z tego tytułu to ok. 200 mln zł. 
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www.ncn.gov.pl 

 

Więcej informacji na stronie: 

Dziękuję za uwagę! 


