KONKURSY NCN
organizowane
we współpracy
dwu- i wielostronnej
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Konkursy organizowane w ramach współpracy dwu- lub
wielostronnej NCN z innymi agencjami finansującymi badania
naukowe



Zasady konkursów regulowane są przez:
 odrębne dokumenty konkursowe zatwierdzone przez
agencje współorganizujące konkurs
 wytyczne poszczególnych agencji finansujących



Każdy zespół musi spełniać wymogi formalne wskazane
przez agencję finansującą badania naukowe w danym kraju,
a poszczególne agencje mogą wymagać złożenia
dodatkowych wniosków/ formularzy na poziomie krajowym

Zasady

ogólne

2 / 20

Zasady

ogólne

 Finansowanie badań podstawowych (prace empiryczne lub
teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów
bez
nastawienia
na
bezpośrednie
zastosowanie
komercyjne)
 Finansowanie projektów badawczych realizowanych we
współpracy między zespołem polskim i zagranicznym/i
zespołem/ami badawczym/i afiliowanym/i w jednostce/kach
w kraju/ach partnerskim/ich
 Każda z agencji finansuje część projektu międzynarodowego
realizowaną przez zespół badawczy z danego kraju na
podstawie odrębnych umów o finansowanie (NCN finansuje
wyłącznie zespoły polskie)
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Specyfika konkursów wielostronnych
S p e c yf i k a

k o n k u r s ów

w i e l o st ro n nyc h

 Obejmują najczęściej konkretną dziedzinę nauki
(=> w konkursie finansuje się od kilku do kilkudziesięciu
projektów);
 Adresat konkursu: konsorcjum międzynarodowe:
 najczęściej: min. 3 zespoły badawcze z 3 państw,
biorących udział w konkursie;
 każdy z zespołów badawczych/partnerów wybiera
kierownika, który nadzoruje prace w instytucji, w której
jest
umocowany;
a jeden z kierowników przyjmuje również rolę
koordynatora projektu.
Koordynator projektu reprezentuje konsorcjum i w jego
imieniu:
- przygotowuje i składa wniosek wspólny na poziomie
międzynarodowym poprzez elektroniczny system składania
wniosków;
- kontaktuje się z sekretariatem konkursu;
- otrzymuje informacje o wynikach konkursu.
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Call Announcement (część wspólna + załączniki)
S p e c yf i k a

k o n k u r s ów

w i e l o st ro n nyc h

 Część wspólna określa m. in.:
 zakres merytoryczny projektu;
 adresatów konkursu;
 dopuszczalny czas trwania projektu;
 dane kontaktowe sekretariatu konkursu;
 procedurę składania i oceny wniosków na poziomie
międzynarodowym, w tym wskazanie systemu do składania
wniosków;
 ogólne zasady dot. konstruowania budżetu konsorcjum;
 oraz ogóle warunki, jakie należy spełnić, aby kwalifikować
się do udziału w konkursie.

OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH WNIOSKUJĄCYCH
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Call Announcement (część wspólna + załączniki)
S p e c yf i k a

k o n k u r s ów

w i e l o st ro n nyc h

 Załączniki z wytycznymi poszczególnych agencji
finansujących (tzw. national eligibility criteria) określają m.in.:
 Poziom dofinansowania;
 Rodzaj badań, które są finansowane;
 Szczegółowy katalog wnioskodawców (udział przemysłu?);
 Dodatkowe procedury na poziomie krajowym;
 Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych;
 Etc.
OBOWIĄZUJĄ WNIOSKODAWCÓW
WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ AGENCJI
(w przypadku zespołów z Polski obowiązują wytyczne NCN)

6 / 20

Sposób wnioskowania
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Konkursy dwustronne

WSPÓLNY PROJEKT BADAWCZY
Zespół naukowy z kraju
partnerskiego

Polski zespół naukowy
Kierownik projektu*
(co najmniej stopień doktora)

Kierownik projektu
WNIOSEK WSPÓLNY
•
•
•

Opis wspólnego projektu
CV członków zespołów
Inne dokumenty zgodnie z dokumentacją
konkursu dwustronnego

Opracowywany wspólnie
i składany do NCN i
agencji partnerskiej
Wniosek krajowy w OSF zgodnie
z wymogami NCN

Wniosek składany do agencji
partnerskiej zgodnie z jej
wymogami
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Konkursy wielostronne

 poziom międzynarodowy: przygotowanie przez wnioskodawcę polskiego
we współpracy z partnerami zagranicznymi tzw. wniosku wspólnego, który
jest składany przez koordynatora konsorcjum poprzez ESS:
• jednoetapowe: koordynator konsorcjum międzynarodowego składa
tylko wniosek wspólny pełny, tzw. full proposal,
• dwuetapowe: koordynator konsorcjum międzynarodowego składa
wniosek wspólny skrócony, tzw. pre-proposal, następnie – jeżeli
otrzyma zaproszenie do drugiego etapu – składa wniosek wspólny
pełny, tzw. full proposal.
 poziom krajowy: dopełnienie dodatkowych formalności, wymaganych przez
właściwą dla danego partnera agencję finansującą.
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Zasady oceny wniosków
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Ocena formalna

•
•

Dokonywana przez wszystkie agencje współorganizujące konkurs
Do oceny merytorycznej kierowane są tylko wnioski pozytywnie ocenione przez
wszystkie agencje

Konkursy wielostronne
Wniosek oraz konsorcjum międzynarodowe muszą spełniać wymagania określone
w części wspólnej dokumentacji konkursowej, np.:
 zakres tematyczny projektu,
 czas realizacji (24 lub 36 m-cy),
 liczba partnerów (standardowo od 3 do 6 partnerów),
 zrównoważony budżet konsorcjum projektowego, etc.

Partnerzy wchodzący w skład konsorcjum muszą spełniać szczegółowe wymagania
właściwych agencji finansujących, np.:
Ocena formalna dokonywana
 poziom finansowania (NCN – 100%);
przez każdą z agencji
finansujących, w tym NCN
 rodzaj finansowanych badań (NCN – badania podstawowe);
 konieczność złożenia dodatkowych formularzy na poziomie krajowym
(NCN – wniosek UNISONO w systemie OSF);
 szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych, etc.
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Schemat konkursu wielostronnego

POZIOM
MIĘDZYNARODOWY –
wniosek oceniany:

Agencja partnerska odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

wniosek wspólny

•

koordynator
projektu
Zespół 1 +
kierownik
zespołu

Agencja partnerska nr 1,
np. NCN



Zespół 2 +
kierownik zespołu

Agencja partnerska nr 2

•

formalnie przez
sekretariat konkursu
merytorycznie przez
międzynarodowych
ekspertów

Zespół 3 +
kierownik
zespołu

Agencja partnerska nr 3

POZIOM KRAJOWY –
wniosek o finansowanie
oceniany formalnie

Każda z agencji finansuje tylko „swoje” zespoły krajowe
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Ocena merytoryczna

W konkursach dwustronnych dokonywana przez:
 wspólny zespół ekspertów lub
 obie agencje równolegle lub
 jedną z agencji – tzw. agencję wiodącą.
W konkursach wielostronnych:
 1 proces oceny merytorycznej na poziomie międzynarodowym,
wspólny zespół ekspertów
 kryteria oceny merytorycznej pochodzące z programu ramowego:
 Excellence,
 Impact,
 Quality & Efficiency of Implementation.
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Dokumenty wymagane przez NCN
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Wniosek wspólny

 opracowywany wspólnie przez polski i zagraniczny/e zespół/oły badawcze
 składany:
 jako załącznik do wniosku krajowego w ZSUN/OSF
 w wersji tożsamej z wersją złożoną przez zespół zagraniczny / na
poziomie międzynarodowym
 w języku angielskim
 zawiera:
 Opis wspólnego projektu, w tym:
- opis badań planowanych do realizacji,
- informacje o polskim i zagranicznym/ych zespole/łach naukowym/ych,
 kosztorysy i uzasadnienia kosztów dla wszystkich zespołów
 CV członków zespołów badawczych z wykazami publikacji
 Inne dokumenty zgodnie z dokumentacją konkursu
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Wniosek wspólny

Koszty projektu realizowanego przez polski zespół naukowy przedstawione we
wniosku wspólnym:
 należy wyliczyć na podstawie ogłoszonego przez NBP średniego kursu
walut, wskazanego we właściwej uchwale Rady NCN
 należy podać w EUR po zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku
 muszą być identyczne z kosztami w kosztorysie PLN przedstawionym w
formularzu w ZSUN/OSF
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Wniosek krajowy

 Składany w wersji elektronicznej w ZSUN/OSF w terminie wskazanym
w dokumentacji konkursowej
 W konkursach wielostronnych:
 Składany w terminie do 7 dni od daty złożenia full proposal
 W przypadku konkursów dwuetapowych na etapie pre-proposal polskie
zespoły nie muszą wypełniać wniosku krajowego, powinny się jednak
skonsultować z opiekunem konkursu w NCN
 Dane we wniosku krajowym w ZSUN/OSF:
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji danego
konkursu
dotyczą tylko zespołu polskiego
muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku wspólnym
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Złożenie wniosku w ZSUN/OSF
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Jak złożyć wniosek do konkursu międzynarodowego?
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Sekcja INFORMACJE PODSTAWOWE
Załączanie wniosku wspólnego
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Sekcja INFORMACJE PODSTAWOWE
Załączanie wniosku wspólnego*

*Możliwe zmiany w przyszłych konkursach dwustronnych
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Sekcja WNIOSKODAWCA
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Sekcja WNIOSKODAWCA
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Sekcja WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Sekcja WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Sekcja ZESPÓŁ BADAWCZY
Konkursy wielostronne
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Sekcja WYNAGRODZENIA I STYPENDIA

 W konkursach dwustronnych: jak w konkursie OPUS
 W konkursach wielostronnych:
 Jak w konkursie OPUS lub MAESTRO – wyłącznie, gdy kierownik
polskiego
zespołu
pełni
również
rolę
koordynatora
międzynarodowego konsorcjum
 grupa podmiotów dysponuje DODATKOWYMI ŚRODKAMI NA
WYNAGRODZENIA
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Sekcja KOSZTY – ZESTAWIENIA

Koszty projektu w przedstawione we wniosku w ZSUN/OSF:
 dotyczą tylko części projektu realizowanej przez polski zespół naukowy
 należy je podać w PLN po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół
 muszą być spójne z kosztami w kosztorysie EUR przedstawionym we
wniosku wspólnym
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Sekcja ELEKTRONICZNA WYSYŁKA

NCN nie wymaga przedstawiania potwierdzeń współpracy (kopii umów/
porozumień) między wnioskodawcą polskim a zagranicznym
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Najczęściej popełniane błędy

niezłożenie wniosku w podanym terminie;
złożenie wniosku tylko do jednej agencji;
niespełnienie wymogów dotyczących podmiotu składającego wniosek;
niekompletność wniosku;
wymienienie z imienia i nazwiska we wniosku wspólnym lub w opisie
projektu osób planowanych do zatrudnienia ze środków NCN w ramach
wynagrodzeń etatowych na stanowisku typu post-doc;
 niespójność informacji podanych we wniosku wspólnym i krajowym;
 niewłaściwe przeliczenie budżetu (różnice w kosztach w budżecie na
realizację zadań przez zespół polski we wniosku wspólnym i we wniosku
krajowym wynikające m.in. z błędnego przeliczenia kursu EUR/PLN lub
z niespójności zaplanowanych wydatków)
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Oferta konkursowa NCN
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Konkursy dwustronne
Nabór - III.2019 – 21.II.2020
MOZART
na polsko-austriackie projekty
badawcze

Nabory – 22.II.2019 – XII.2020
BEETHOVEN CLASSIC
HS
na polsko-niemieckie projekty
badawcze (HS i wybrane ST)

DIOSCURI
na utworzenie Centrów
Doskonałości Naukowej
Dioscuri w Polsce

DAINA

MOZART
na polsko-austriackie projekty
badawcze

na polsko-litewskie projekty
badawcze

SHENG

CEUSUNISONO

BEETHOVEN
ST+NZ
na polsko-niemieckie projekty
badawcze (NZ+ST)

OPUS

ALPHORN
na polsko-chińskie projekty
badawcze

na polsko-szwajcarskie
projekty badawcze

32 / 20

Program CEUS - zapowiedź

• Współorganizowany przez: NCN, FWF (Austria), GAČR (Czechy), ARRS (Słowenia)
• Finansowanie projektów dwu- lub trójstronnych we współpracy między zespołami z Polski,
Austrii, Czech i Słowenii
• Wszystkie dyscypliny naukowe
• 24, 36 lub 48 miesięcy (z wyłączeniem współpracy z Czechami), począwszy od 2021 roku
• Ocena merytoryczna wniosków – przez jedną z agencji współorganizujących konkurs – agencję
wiodącą, która będzie finansować:



Co najmniej 40% budżetu całego projektu – w projektach dwustronnych



Co najmniej 25% budżetu całego projektu – w projektach trójstronnych

• Od lutego 2020 r.: FWF, GAČR lub ARRS jako agencje wiodące
• Od września 2020 r.: nabór wniosków w NCN jako agencji wiodącej w ramach konkursu OPUS
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Konkurs CEUS-UNISONO - zapowiedź
•

Ocena merytoryczna wniosków przez FWF, GAČR lub ARRS w ramach ich konkursów krajowych

Planowane terminy naboru wniosków w 2020
(agencja wiodąca):

Planowane terminy naboru wniosków o finansowanie
zespołów krajowych w instytucjach partnerskich
niebędących agencją wiodącą:

Agencja

Nabór jako agencja wiodąca

Instytucja

Nabór wniosków o finansowanie zespołów
krajowych

FWF

FWF

Nabór wniosków w trybie
ciągłym
od 22 lutego 2020 r.

Od 22 lutego 2020 r.
w trybie ciągłym
do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku
wspólnego do agencji wiodącej,
zgodnie z warunkami określonymi przez daną
instytucję

GAČR

ARRS

Planowany nabór w terminie:
22 lutego-7 kwietnia 2020 r.
Planowany nabór w terminie:
Wrzesień – październik/ listopad
2020 r.

GAČR
ARRS

NCN

Od 22 lutego 2020 r.
w trybie ciągłym
do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku
wspólnego do agencji wiodącej,
zgodnie z warunkami konkursu CEUSUNISONO
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Lista programów wielostronnych NCN cz. I
HS
HERA – humanistyka?
NORFACE – nauki społeczne?
NZ
JPI AMR – oporność na antybiotyki
JPcofuND 2 – choroby neurodegeneracyjne
ERA-CAPS – biologia molekularna roślin
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Lista programów wielostronnych NCN cz. II
ST
CHIST-ERA – technologie komunikacyjne i informacyjne
M-ERA – nauki o materiałach
Solar-Driven Chemistry
QuantERA – technologie kwantowe
PROGRAMY INTERDYSCYPLINARNE
BiodivERsA – bioróżnorodność
ForestValue – gospodarka leśna
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Zapowiedź konkursu
PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING: INFORMATION AND
COMMUNICATION SCIENCES & TECHNOLOGIES
CHIST-ERA Call 2019 Topics:
Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence

Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

TENTATIVE TIMELINE:

Call launch: December 2019
Call deadline for pre-proposals: 14th
February 2020
Results of the Call: October 2020
More information: http://www.chistera.eu/
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Zapowiedź konkursu JPI URBAN EUROPE
ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)
ENUAC Call 2019 Topics:
Challenge 1: Evolving solutions for an integrated approach on sustainable urban physical mobility and transport, land use and digital connectivity
Challenge 2: Develop and support the implementation of innovative mobility systems and services with a potential to contribute to sustainable urban mobility
Challenge 3: Transform and re-organise urban spaces to pave the ground for sustainable urban mobility and accessibility at local level, from the street scale to
the district
Challenge 4: Develop effective policy options for achieving a shift towards sustainable urban accessibility and connectivity
Challenge 5: Change behaviours and perspectives towards sustainable urban accessibility and connectivity

TENTATIVE TIMELINE:
 Call launch: mid-December 2019

 Call deadline for pre-proposals: 17th March 2020
 Results of the Call: December 2020
More information: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/

38 / 20

Zapowiedź konkursu
LIFE SCIENCES: JPND Call 2020
JPND Call 2020 topic:
 Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative
Diseases

TENTATIVE TIMELINE:
Call launch: January 2020
Call deadline for pre-proposals: 3rd March 2020
Results of the Call: December 2020
More information: http://www.jpnd.eu/
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Więcej informacji na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpracawielostronna

Harmonogram konkursów NCN:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
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