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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 

- FUGA 4- staże krajowe 

- ETIUDA 3- stypendia doktorskie 

- SYMFONIA 3 – międzydziedzinowe projekty badawcze  

-Stypendia naukowe w Szwecji 

- KPK: How to get the ERC grant? Warsztaty  

- ERC Starting Grants - ruszył nabór wniosków 

- ERC Proof of Concept Grant – ruszył nabór wniosków 

- ERC: Consolidator Grant - trwa nabór wniosków 

 

W poprzednim Biuletynie nr 13/14 przedstawiono: 

-  Opus 8 – wytwarzanie aparatury badawczej  

- Preludium 8 - dla osób rozpoczynających karierę naukową 

- Sonata 8 – dla osób posiadających stopień naukowy doktora 

- Erasmus+ - terminy składania wniosków 

- HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury  
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FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

Kto może składać wnioski? 

 Osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), które chcą 

odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. 

zm.). 

 Osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy 

doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu 

wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. 

 Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy 

doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r. 

(dot. konkursu FUGA 3). 

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek? 

 Staż podoktorski należy realizować w obszarze badań podstawowych obejmującym 

oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede 

wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych 

faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. 

 Czas trwania stażu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

 Wnioski można zgłaszać we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie Paneli 

Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. 

 Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, 

w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej 

jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie stażu przez wnioskodawcę. 

 Jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, musi spełniać wszystkie poniższe 

warunki:  

o znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub 

odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie); 

o nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, 

w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora; 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
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o nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony 

lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę; 

o nie była podmiotem, z którym wnioskodawca współpracował w okresie po 15 marca 

2010 r. (dot. konkursu FUGA 3). 

 Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ani w chwili składania wniosku nie ubiega 

się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym 

przez Narodowe Centrum Nauki. 

 W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej. 

 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 

Kto może składać wnioski? 

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia 

naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a 

przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową i: 

1. mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub 

2. oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2014 r. (dot konkursu 

ETIUDA 2) 

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek? 

 Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej muszą obejmować 

badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i 

obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub 

użytkowanie. 

 Wnioski muszą uwzględniać odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 

miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym w okresie pobierania 

stypendium naukowego bądź w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu wypłacania tego 

stypendium. 

 

 Wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego można zgłaszać we wszystkich 

dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w 

dniu ogłoszenia konkursu. 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn


NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 14/14 

 

 

 

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez 

wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, 

odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, 

przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w 

nauce 

Kto może składać wnioski? 

 Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego 

projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów 

badawczych:  

o Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

o Nauki Ścisłe i Techniczne; 

o Nauki o Życiu, 

może wystąpić jednostka naukowa, bądź konsorcjum naukowe. 

 W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację 

międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą 

zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i 

narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki, w 

tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze 

z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru. 

Jakie kryteria powinien spełniać projekt? 

 Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 

podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne 

zastosowanie lub użytkowanie. 

 Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z 

wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w 

drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

 W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów 

naukowych wskazani w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego 

projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa lub w 

umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum 

naukowe. 
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 Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może 

zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są 

zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami 

polskich lub zagranicznych grup badawczych. 

 Łączna liczba kierowników projektu i kierowników zespołów naukowych (wymienionych w 

porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego 

bądź umowie o utworzeniu konsorcjum) oraz partnerów w międzydziedzinowym projekcie 

badawczym nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może 

występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami 

naukowymi. 

 Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie 

krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się 

finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość 

przedłużenia o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia 

finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, 

dokonana przez Zespół Ekspertów. 

 W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, 

przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać 

wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale 

Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o 

Sztuce (HS). 

 W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych 

naukowców wyłącznie zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla 

młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów 

naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 Wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu mieści się w przedziale od 2 do 7 

mln zł. 

 Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie 

nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem 

naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”). 

 Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest 

zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów w trybie zgodnym z zasadami  

zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w 

projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych 

naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków 

Narodowego Centrum Nauki. 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-12-16/symfonia-zal4.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-12-16/symfonia-zal4.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-12-16/symfonia-zal4.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-12-16/symfonia-zal4.pdf


NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 14/14 

 

 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

 Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% 

wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość 

kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 

 

Stypendia naukowe w Szwecji  
 

Do 15 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany 

jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w 

Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 

2015/2016. 

 

W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w 

wysokości: 

 doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 6 750 zł); 

 naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 8 100 zł).  

W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. 

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki. więcej 

 

KPK: How to get the ERC grant? Warsztaty  
Do 10 grudnia 2014 r. trwają zapisy na bezpłatny warsztat pn. "How to get the ERC grant?" 

dotyczący składania wniosków na projekty badawcze w ramach konkursów prowadzonych prze 

European Research Council. Warsztat odbędzie się 11 grudnia 2014 r. w Warszawie. 

Organizatorami warsztatu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z 

Krajowym Punktem Kontaktowym oraz Ambasadą Brytyjską. 

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim bez tłumaczenia. Spotkanie odbędzie się w godz. 

9:00 - 17:00 w w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, przy ul. 

Pawińskiego 5B. 

Szczegółowe informacje o warsztacie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie 

internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego - kliknij! 

 

 

 

 

http://www.granty-na-badania.com/2014/11/stypendia-naukowe-w-szwecji.html#.VHWbLWeE_o4
http://www.kpk.gov.pl/?p=19902
http://www.kpk.gov.pl/?p=19902
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ERC Starting Grants -  nabór wniosków  
Do 3 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego 

organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych 

naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad 

stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 430 000 000 euro. 

 

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wniosków składanych w ramach 

ERC Starting Grants. 

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat. 

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro (w niektórych 

przypadkach projekt może uzyskać do 2 000 000 euro). 

Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały swój pierwszy 

stopień doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej 

publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. 

Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i 

nagrody naukowe. 

 

Strona internetowa konkursu ERC Starting Grants 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków 2014/2015 w 

konkursach organizowanych przez European Research Council. 

 

 

ERC Proof of Concept Grant -nabór wniosków  
Do 5 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant, 

którego organizatorem jest European Research Council. Celem konkursu jest udzielenia 

finansowania osobom, które realizują już grant i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki 

badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie. Budżet konkursu wynosi 20 000 

000 euro. 

 

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące ERC Proof of Concept Grant: 

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do 18 miesięcy. 

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000 euro. 

Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finansowany ze źródeł 

ERC i w wyniku prowadzonych badań uzyskały nieoczekiwane lub nowe możliwości, które mają 

możliwość zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyznanych środków, można 

sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. 

 

Strona internetowa ERC Proof of Concept Grant  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://www.granty-na-badania.com/2014/07/erc-harmonogram-naboru-wnioskow-20142015.html
http://www.granty-na-badania.com/2014/07/erc-harmonogram-naboru-wnioskow-20142015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
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ERC: Consolidator Grant - trwa nabór wniosków  
Do 12 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego 

organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały 

swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Budżet konkursu wynosi 585 000 000 euro. 

 

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach 

konkursu ERC Consolidator Grant. 

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.  

Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat. 

Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych 

przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.  

Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. 

Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych 

czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać 

także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.  

Strona internetowa konkursu ERC Consolidator Grant 

 

Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 493 i 402, Aleksandra Mieczkowska, Owidiusz Moska.  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html

