
 

  Rada 
 Narodowego Centrum Nauki  
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 84/2013 
 

z dnia 14 listopada 2013 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin 

dla konkursów  Narodowego Centrum Nauki  
„MAESTRO 5”, „HARMONIA 5”, SONATA BIS 3”, 

ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2013 r. 
 
 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki  
(Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła 
następujące decyzje o wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w  konkursach 
Narodowego Centrum Nauki „MAESTRO 5”, „HARMONIA 5”, SONATA BIS 3”, ogłoszonych 
w dniu 14 czerwca 2013 r. 
 

1) w konkursie „MAESTRO 5” na finansowanie projektów badawczych, dla 
doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań 
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających 
poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe, 
ustala poziom nakładów finansowych w wysokości  37,5 mln zł, w tym:  

 dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) – 7,5 mln zł,  

 dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) – 19 mln zł,  

 dla Nauk o Życiu (NZ) – 11 mln zł.  
 

 
2) w konkursie „HARMONIA 5” na finansowanie projektów badawczych realizowanych  

w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagra-
nicznych środków finansowych, ustala poziom nakładów finansowych w wysoko-
ści 42,5 mln zł, w tym:  

 dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) – 7 mln zł,  

 dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) – 22,5 mln zł,  

 dla Nauk o Życiu (NZ) – 13 mln zł.  
 
 

3) w konkursie „SONATA BIS 3” na finansowanie projektów badawczych, mających 
na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiada-
jące stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w 
okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, ustala  
poziom nakładów finansowych  w wysokości 70 mln zł, w tym: 

 dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) – 17 mln zł,  

 dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) – 27,5 mln zł,  



 

 dla Nauk o Życiu (NZ) – 25,5 mln zł.  
 

 
  
 
               Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 
         
 
 
         
     prof. dr hab. Michał Karoński 

 


