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Działalność naukowo-badawcza

SBAD 2020
• Waga publikacji (I kat.): 0.6
• Waga uzyskanych środków (II kat.): 0.4
• Podsumowanie z trzech lat 2017-2019

Publikacje
• N=30
• 3391 / N / 3 = 37.7 -> średnia wartość punktowa
publikacji na osobę rocznie (licząc 4 sloty)
• Zakres: od 0 do 126 pkt
• Sens ma publikowanie w czasopismach wyżej
punktowanych
• Publikacje za 40 pkt są minimum, przy założeniu
samodzielnego autorstwa (w ramach dyscypliny/uczelni)

Granty i zlecenia (umowy)
• W latach 2017-19 pozyskane 2,241 mln zł w ramach
projektów, w których liderem był podmiot należący do
systemu szkolnictwa wyższego (44 punkty; 1 punkt za
każde 50 tys. zł) …
• … oraz 319 tys. zł za usługi badawcze świadczone na
zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego
(31 punktów; 1 punkt za każde 10 tys. zł)
• W innych instytutach - nawet 7x więcej punktów

Granty NCN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców
PRELUDIUM – osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora
PRELUDIUM BIS – doktoranci w szkołach doktorskich
SONATINA – osoby do trzech lat po doktoracie
SONATA – osoby posiadające stopień naukowy doktora
SONATA BIS – powołanie nowego zespołu naukowego, osoby od 5 do 12 lat po doktoracie
HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze - pionierskie badania
SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze - wybitni naukowcy
MINIATURA – konkurs na działanie naukowe
ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie
TANGO – wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników z badań podstawowych
DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze
UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
Dioscuri – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Granty NCN – otwarte konkursy
Wniosek o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez doświadczonego naukowca
(MAESTRO-12)

2020-09-15

38. edycja
Wniosek o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę która uzyskała stopień
naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (SONATA BIS-10)

2020-09-15

Wniosek o finansowanie polsko-litewskiego projektu badawczego (DAINA-2)

2020-09-15

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego (MINIATURA-4)

4. edycja

2020-09-30

Granty NCN – nadchodzące
Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru
wniosków

Zakończenie naboru
wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu
(najpóźniej)
czerwiec 2021 r.

OPUS 20 + LAP
PRELUDIUM BIS 2
SONATA 16
BEETHOVEN
CLASSIC 4

15 września

15 grudnia

SONATINA 5
SHENG 2

15 grudnia

15 marca 2021 r.

DIOSCURI 4

grudzień

marzec 2021 r.

MINIATURA 4*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

LAP – w zależności od
terminu zatwierdzenia
oceny przez agencje
partnerskie z innych
krajów

październik 2021 r.
(BEETHOVEN CLASSIC 4)
wrzesień 2021 r.
(SONATINA 5)
październik 2021 r.
(SHENG 2)
październik 2021 r.

Granty NCN – OPUS 20 + LAP
• zostanie ogłoszony 15 września 2020 r.
• LAP – Leading Agency Procedure – ocena wniosków międzynarodowych ubiegających się o środki z
różnych programów będzie odbywać się przez jedną z agencji zarządzających programami

• Konkurs OPUS 20 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery
naukowej, którzy planują realizację:
– projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych;
– projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki
finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów,
organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły
zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania
badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
– projektów badawczych w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami
badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów
badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów
organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;
– projektów badawczych w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów
zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez
instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę
agencji wiodącej;

Granty NCBiR
• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• Szybka Ścieżka 6/1.1.1/2020
– 2. runda (MŚP i konsorcja) - termin naboru: 22 sierpnia – 14 września 2020 r.
– Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace
przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego
do wdrożenia w działalności gospodarczej.
– Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
– Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.

• Szybka Ścieżka „Koronawirusy” - 5/1.1.1/2020
– trzecia runda od 25 lipca do 31 grudnia
– MŚP, duże przedsiębiorstwa, konsorcja z uczelniami

• Szybka Ścieżka – AGROTECH - 7/1.1.1/2020
– nabór wniosków od 10 września do 6 listopada.
– Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace
rozwojowe.
– Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych

• Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence - 2/1.1.1/2020
– nabór do 30 września (tylko MŚP)

• Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (wspólne przedsięwzięcie INGA)
– Działanie 4.1.1; nabór do 9. października

Granty MNiSW
Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej
infrastruktury informatycznej (SPUB / SPUBi)

brak naboru

Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

cały rok

Wniosek o finansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

brak naboru

Wniosek w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych

brak naboru

Wniosek w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza"

brak naboru

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu "Iuventus Plus"

brak naboru

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu "Diamentowy Grant"

brak naboru

Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu "Mobilność Plus"

brak naboru

Wniosek w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

brak naboru

Wniosek do konkursu w ramach programu pod nazwą "Dialog"

nabór ciągły

Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

cały rok

Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

1 edycja

Wniosek o przyznanie stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca

brak naboru

Wniosek o finansowanie projektu w ramach programu "Rozwój Sportu Akademickiego"

brak naboru

Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu "Premia na Horyzoncie 2"

cały rok

Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia "Granty na granty: promocja jakości III" – w związku z przygotowaniem
wysoko ocenionego wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej

brak naboru

Wniosek do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki od 2016 roku

brak naboru

Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Granty na granty – promocja jakości III" edycja 4 – w związku z
przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej

4 edycja

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

brak naboru

w trybie normalnym: do 31.07.2020
g.23:59
w trybie
szczególnym/losowym: cały rok
w trybie normalnym: do 30.04.2020
g.23:59
w trybie
szczególnym/losowym: cały rok
wnioski w programach
wieloletnich należy składać do
30.09.2020 g.23:59

2020-12-31 23:59

Granty FNP
• Program START - Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku
kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań

• Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii
Skłodowskiej i Pierre’a Curie
• Nagroda FNP
• TEAM-NET
• Stypendium im. Aleksandra von Humboldta – dla uczonych
niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej

Granty NAWA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
• Współpraca i wymiana międzynarodowa
– wspólne projekty badawcze (wymiana bilatelarna; 2020 – Polska-Niemcy,
Polska-Francja, nabór trwał do czerwca)

• Polskie Powroty
• Profesura gościnna NAWA
– zaproszenie do instytucji zagranicznych naukowców; nabór zakończony

• Programy im. Ulama (zaproszenia), Bakkera (wyjazdy), Walczaka
(wyjazdy – med.), Iwanowskiej (wyjazdy doktorantów)
• CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Fundusze europejskie
• Programy ogólnopolskie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93881/Nabory_KPO_9.xlsx

• Programy regionalne:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93890/nabory_wrzesien_RPO.xlsx

Agencje zarządzające:
•
•
•
•

NCBIR (POIR)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (POIR, POWER)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (POWER)
Ministerstwo Edukacji Narodowej (POWER)

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/gotowi-narozwoj-start-kreuj-przyszlosc-z-funduszami-europejskimi/

Granty ERC (European Research Council)
• Informacje na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE:
•
•

https://www.kpk.gov.pl/kariera-i-mobilnosc-rozwoj-kadry-i-kariery-naukowej/granty-europejskiej-rady-ds-badan-naukowych-erceuropean-research-council
http://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/erc-frontier-research

• ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na
projekt trwający do 5 lat,

• ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po
doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

• ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5
mln euro na projekt trwający do 5 lat.

• ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin,
dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający
do 6 lat

• Na PP realizowany jest obecnie jeden Starting Grant

Granty ERC (European Research Council)
• Informacje na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE:
•
•

https://www.kpk.gov.pl/kariera-i-mobilnosc-rozwoj-kadry-i-kariery-naukowej/granty-europejskiej-rady-ds-badan-naukowych-erceuropean-research-council
http://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/erc-frontier-research

• Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla
lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji),
odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych,
itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.
• Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem
lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding
Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się
wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i
specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z
dowolnego kraju świata.
• Każdy grant zapewnia instytucjom 25% kosztów pośrednich

KONTAKT
dr hab. inż. Witold Stankiewicz
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań
-> p. 413
e-mail: witold.stankiewicz@put.poznan.pl

tel. +48 61 665 21 67

