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Kraków, 14 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD 

COVID-19, ogłoszony 30 marca br., został rozstrzygnięty, a lista laureatów znajduje się tutaj. 

Ogłosiliśmy ten nietypowy dla NCN konkurs, biorąc pod uwagę szczególną sytuację 

wynikającą z pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 i światowej pandemii. Oczekiwaliśmy, iż 

jego ogłoszenie spowoduje podjęcie prac badawczych, umożliwiających włączenie się 

naukowców pracujących w Polsce w światową walkę z chorobą COVID-19. Zainteresowanie 

konkursem przerosło nasze oczekiwania. Wpłynęło 259 bardzo ciekawych wniosków 

z praktycznie wszystkich dziedzin nauki.  Mimo specjalnego przebiegu konkursu, w trakcie 

procesu oceny zostały zachowane wszelkie standardy oraz zasady etyczne obowiązujące 

ekspertów i recenzentów NCN w regularnych konkursach. Jesteśmy pewni, że mimo 

krótkiego czasu i nadzwyczajnego trybu postępowania, wnioski zostały rzetelnie ocenione. 

Początkowo Rada NCN przeznaczyła na ten konkurs 10 mln zł, jednak budżet został 

zwiększony i ostatecznie wyniósł przeszło 12 mln zł. Przy ponad 250 złożonych wnioskach 

na łączną kwotę powyżej 140 mln zł wybór był szczególnie trudny. Wnioski, które zostały 

skierowane do finansowania, stanowią jedynie ok. 7% wszystkich zgłoszonych. Żałujemy, że 

wskaźnik ten nie mógł być wyższy. Zdajemy sobie sprawę, że przy tak niskim współczynniku 

sukcesu wiele ważnych i interesujących projektów nie zostanie sfinansowanych. Sądzimy 

jednak, że wysiłek związany z pisaniem tych wniosków nie będzie zmarnowany, jeśli 

rozważą Państwo złożenie ich w standardowych konkursach NCN. Część wniosków 

doskonale wpisuje się na przykład w zasady konkursu OPUS, gdyż proponowany zakres 

badań jest tak szeroki, że ich realizacja może zająć nawet 4 lata. Wnioski te mogą być 

złożone już w najbliższym naborze, tj. 15 czerwca br. Oprócz tej możliwości istnieją inne, 

takie jak konkurs na wspólne badania dotyczące COVID-19 z badaczami ze Szwajcarii 

(ALPHORN-COVID-19) lub Austrii (w ramach konkursu CEUS-UNISONO). Polskie zespoły, 

które po zaakceptowaniu wspólnego wniosku przez odpowiednio Swiss National Science 

Foundation (SNSF) i Austrian Science Fund (FWF) włączą się w taką współpracę, będą 

finansowane przez NCN na normalnych zasadach. Z kolei w niektórych zgłoszonych 

wnioskach Autorzy proponowali konkretne działania aplikacyjne, które doskonale pasują do 

konkursu ogłoszonego przez NCBR i mogą być przez to Centrum sfinansowane.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO 

FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 za wzięcie w nim udziału, a laureatom 

gratulujemy. Pozostałym zespołom życzymy sukcesów w kolejnych konkursach NCN oraz 

w konkursach ogłoszonych przez NCBR, FNP, Agencję Badań Medycznych oraz NAWA. 

Rada i Dyrekcja  

Narodowego Centrum Nauki  
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