
Wnioskodawca
POLS to jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy norweskich na lata 2014–2021            
w ramach programu „Badania”. NCN jest operatorem części programu poświęconej badaniom 
podstawowym. 

POLS jest konkursem wspierającym mobilność realizowanym w formule małych grantów dla 
naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. 

Wnioskodawcą mogą być podmioty, o których mowa w pkt 3.2 Przewodnika dla 
wnioskodawców – konkurs POLS.

Instytucja goszcząca zobligowana jest do zatrudnienia Kierownika Projektu na podstawie 
umowy o pracę oraz zapewnienia mu wysokiej jakości środowiska badawczego do realizacji 
projektu przez cały okres jego trwania. 
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Podmioty realizujące

• Po określeniu statusu wnioskodawcy należy przejeść 
do zakładki: PODMIOTY REALIZUJĄCE



Dodawanie podmiotów realizujących 

Podmioty realizujące można dodać z bazy OPI albo spoza bazy.



Dodawanie podmiotu z bazy OPI – należy podać dane podmiotu 
posiadającego osobowość prawną – I poziom 

1

3

2



Dodawanie podmiotu spoza bazy – należy podać dane podmiotu 
posiadającego osobowość prawną – I poziom 
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Należy podać nazwę podmiotu.



Podmioty realizujące
Do wniosku należy dodać uzasadnienie instytucji 
przyjmującej trwałość współpracy. 

Uzasadnienie wyboru instytucji przyjmującej i trwałość współpracy (do 2 stron) w języku 
angielskim, w tym następujące informacje:
1) opis planowanej współpracy pomiędzy instytucją przyjmującą i Kierownikiem Projektu
2) uzasadnienie wyboru instytucji przyjmującej (odpowiedniość instytucji przyjmującej dla realizacji 
proponowanego projektu badawczego i dla przyszłego rozwoju kariery Kierownika Projektu, 
wzajemne korzyści ze współpracy)
3) trwałość współpracy pomiędzy instytucją przyjmującą i Kierownikiem Projektu (przyszłe plany, 
możliwość wnioskowania o finansowanie w przyszłości, w szczególności w konkursach 
międzynarodowych).

Opis należy załączyć w postaci pliku PDF.
Maksymalna objętość: 2 strony A4.
Zalecane formatowanie tekstu: marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, 
krój Times New Roman lub ekwiwalentny, rozmiar min. 11 punktów, pojedyncza interlinia.



W celu wypełnienia informacji dotyczących 
podmiotu realizującego należy kliknąć w dany 
podmiot w lewym menu bocznym.

Podmioty realizujące 



Należy wypełnić wszystkie zakładki dotyczące podmiotu realizującego według kolejności 
wskazanej w systemie. 

Podmioty realizujące



Na ten adres wysyłana będzie korespondencja 
związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca 
finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) 
jednostki naukowej jest obligatoryjne.
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Podmioty realizujące

W zakładce Dodatkowe informacje należy udzielić
odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jeżeli podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora
finansów publicznych, należy wybrać klasyfikację podmiotu
z listy.

Jeżeli podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym
lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania
upadłościowego, nie może być wnioskodawcą
ani podmiotem realizującym projekt.

Jeżeli podmiot nie otrzymuje subwencji na prowadzenie
działalności naukowej, to musi dołączyć Informacje
dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu
ostatnich 2 lat wraz z wykazem publikacji i z informacją
dotyczącą aparatury naukowo-badawczej umożliwiającej
prowadzenie badań naukowych [w języku angielskim].



Podmioty realizujące

Należy dołączyć skan dokumentu 
podpisanego odręcznie albo dokument 
podpisany elektronicznie w standardzie 
PAdES
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