Rada
Narodowego Centrum Nauki

UCHWAŁA NR 17/2011
z dnia 12 maja 2011 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych
dla doświadczonych naukowców mających 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
Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. Nr 96, poz. 617), Rada Narodowego Centrum Nauki określa warunki przeprowadzania
konkursu na finansowanie projektów badawczych, dla doświadczonych naukowców mających 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.

1.

Adresaci konkursu
1.1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe
w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
1.2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą
występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwane dalej wnioskodawcami.
1.3. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze realizowane przez
doświadczonych naukowców, mające na celu prowadzenie pionierskich badań naukowych,
w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
1.4. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą stopień naukowy
doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie
środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe:
a) opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach
naukowych polskich lub zagranicznych,
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b) kierowała realizacją projektów badawczych,
c) spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
 była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji
międzynarodowej,
 opublikowała co najmniej jedną monografię,
 wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
 zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych
organizacji naukowych lub akademii,
 ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która
jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla
kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach,
festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych
i filmowych.

2.

Warunki przystąpienia do konkursu
2.1. 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 finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem
przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy,
dokonana przez Zespół Ekspertów.
2.2. Wysokość finansowania powinna się mieścić w przedziale 1-3 mln zł (na cały okres
60 miesięcy).
2.3. Do konkursu dopuszczone są te podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) przedstawią
oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących
z innych źródeł.

3. Dziedziny nauki
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie dyscyplin
i grup dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011
z późniejszymi zmianami i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
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4. Kryteria oceny projektów badawczych
Przy ocenie projektów badawczych uwzględnia się:
1) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
2) pionierski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest
proponowane;
3) osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych
czasopismach naukowych, monografie oraz inne wymienione w pkt. 1.4;
4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
5) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
6) ocenę wykonania przez wnioskodawcę dotychczasowych projektów
badawczych;
7) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
5. Nakłady finansowe
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych, zgodnie
z obowiązującym wykazem dyscyplin i grup dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, w łącznej
kwocie 150 mln zł.

Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. Michał Karoński
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