NARODOWE
CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki (NCN) to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 roku. NCN wspiera badania
podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu
zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie
praktyczne zastosowanie ani użytkowanie. Centrum
regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze,
stypendia doktorskie i staże podoktorskie.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki weszła w życie 1 października 2010 r.
NCN oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011
roku, a kilkanaście dni później ogłosiło pierwsze
konkursy na projekty badawcze. Nadzór nad NCN
sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
zaś za kształt konkursów Centrum odpowiada Rada,
składająca się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców. Pracami Biura Centrum kieruje dyrektor.

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

Dyrektor kieruje działalnością Narodowego Centrum

Rada Narodowego Centrum Nauki jest złożona

Koordynatorzy dyscyplin odpowiadają za organizację

Biuro NCN to część administracyjna Centrum,

Nauki. Odpowiada za realizację zadań ustawowych

z dwudziestu czterech naukowców reprezentujących

prac zespołów ekspertów i przeprowadzanie kon-

składająca się z kilkunastu działów i zespołów, od-

i gospodarkę finansową Centrum oraz reprezentuje

różne dyscypliny nauki. Rada m.in. określa prioryte-

kursów na projekty badawcze. Dbają o zapewnienie

powiedzialna za bieżącą obsługę konkursów na pro-

je na zewnątrz. Jest uprawniony do samodzielnego

towe obszary badań podstawowych zgodne ze strate-

ich właściwego, bezstronnego i rzetelnego prze-

jekty badawcze oraz organizację posiedzeń zespołów

dokonywania czynności prawnych w imieniu NCN.

gią rozwoju kraju, określa warunki przeprowadzania

biegu. Koordynatorzy posiadają co najmniej stopień

ekspertów. Pracownicy zajmujący się obsługą ad-

konkursów na projekty badawcze, ustala wysokość

naukowy doktora i są wybierani w drodze otwarte-

ministracyjną i finansową projektów badawczych

środków na nie przeznaczonych, ogłasza konkursy

go konkursu. Pracują w Narodowym Centrum Nauki

stanowią główny punkt kontaktu dla wnioskodawców

na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia

w trzech zespołach: Nauk Humanistycznych, Spo-

i grantobiorców NCN. Biuro zarządza również proce-

naukowego doktora. Rada wybiera również członków

łecznych i o Sztuce, Nauk Ścisłych i Technicznych

sem podpisywania umów o realizację i finansowanie

zespołów ekspertów oceniających wnioski o finanso-

oraz Nauk o Życiu.

projektów oraz podejmuje współpracę międzynaro-

wanie projektów badawczych.

dową w zakresie finansowania badań.

DYREKTOR

KONKURSY NCN

Przewodniczący Rady

szości konkursów w projekcie można zaplanować zakup aparatury naukowo-badawczej, z wyłączeniem

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk jest profeso-

Prof. dr hab. Michał Karoński jest profesorem

tzw. dużej infrastruktury badawczej. Wnioski nale-

rem w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

zwyczajnym,

ży przygotować według wytycznych konkursowych,

Przez wiele lat pracował w Politechnice Poznań-

Dyskretnej na Wydziale Matematyki i Informatyki

skiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie te-

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Narodowe Centrum Nauki wspiera realizację badań

w wersji elektronicznej i papierowej, w terminach

lekomutacji, a także za granicą, m.in. w University

Prowadzi badania w zakresie matematyki dyskretnej

podstawowych w formie projektów badawczych, sty-

otwarcia naboru wniosków.

of Adelaide w Australii, Queen’s University w Kana-

oraz informatyki teoretycznej. Ma w swoim dorobku

pendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia

dzie oraz Ecole Nationale Supérieure des Télécom-

ponad pięćdziesiąt publikacji naukowych oraz ponad

naukowego doktora. W konkursach NCN o finanso-

Finansowanie otrzymują najlepsze projekty badaw-

munications de Bretagne we Francji. Jest autorem

trzydzieści referatów wygłoszonych na zaprosze-

wanie może starać się każdy naukowiec, niezależnie

cze z zakresu badań podstawowych, których kierow-

bądź współautorem siedmiu książek, ponad 280 ar-

nie organizatorów konferencji międzynarodowych

od wieku i stażu.

nicy i członkowie zespołów badawczych dysponują

tykułów naukowych (w tym ponad 50 w najlepszych

(w tym kilkanaście referatów plenarnych). W trakcie

czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a także 19

kariery zawodowej odbył staż podoktorski na Uni-

NCN ogłasza konkursy co trzy miesiące. W ofercie

patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci

versity of Florida, był również profesorem wizytu-

Centrum znajduje się dziewięć stałych typów kon-

telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Kiero-

jącym na uniwersytetach: Southern Methodist Uni-

kursów, skierowanych do różnych grup badaczy oraz

wał polskimi zespołami w siedmiu projektach ba-

versity, Purdue University oraz The Johns Hopkins

konkursy nieregularne, zwykle ogłaszane we współ-

dawczych Unii Europejskiej. Był konsultantem pro-

University. Od 1992 roku jest profesorem wizytują-

pracy z partnerami zagranicznymi.

ducentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce,

cym na Emory University w Atlancie, USA. Prowadził

Australii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech

badania naukowe w wielu ośrodkach zagranicznych,

Wnioski można składać w trzech obszarach tema-

i Stanach Zjednoczonych. Był redaktorem naczelnym

w tym w uniwersytetach w Moskwie, Lund, Bielefeld

tycznych – grupach nauk:

IEEE Communications Magazine oraz wiceprezesem

i Pittsburgu oraz w centrach badawczych w USA, Da-

stowarzyszenia IEEE Communications Society. Jest

nii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Singapurze

•

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

członkiem zespołów redakcyjnych wielu renomowa-

oraz Szwecji.

•

Nauki Ścisłe i Techniczne

•

Liczba przyznanych grantów: 5 464

•

Nauki o Życiu

•

Liczba projektów przejętych z Ministerstwa

nych czasopism naukowych. W 2008 roku otrzymał

kierownikiem

Zakładu

Matematyki

w języku polskim i angielskim oraz przesłać do NCN

niezbędnym doświadczeniem naukowym oraz zapleczem odpowiednim do ich realizacji.

NCN OD MARCA 2011 r. DO MAJA 2013 r.
•

Konkursy ogłoszone: 35

•

Konkursy rozstrzygnięte: 21

•

Wysokość przyznanych środków według
decyzji: 2,02 mld zł

•

Liczba wniosków przyjętych
w konkursach: 25 914

Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11 773

nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Naukowcy mogą składać wnioski z ramienia podmiotu, w którym są zatrudnieni (m.in. uczelni, instytucji,
konsorcjum, przedsiębiorstwa), mogą również starać się o finansowanie jako osoby fizyczne. W więk-

TYPY
KONKURSÓW

MAESTRO

SONATA BIS

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projek-

Konkurs na projekty badawcze mające na celu po-

ty badawcze mające na celu realizację pionierskich

wołanie nowego zespołu naukowego realizowane

badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych,

przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł

ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza

naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora

dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą

w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia

być odkrycia naukowe. W konkursie tym mogą brać

z wnioskiem. Konkurs skierowany jest zwłaszcza

udział osoby posiadające co najmniej stopień na-

do młodych doktorów habilitowanych i profesorów.

ukowy doktora, które w ciągu ostatnich 10 lat przed

SONATA BIS wspiera tworzenie zespołów prowadzą-

złożeniem wniosku m.in. opublikowały co najmniej 5

cych najbardziej nowatorskie prace badawcze.

publikacji w renomowanych czasopismach oraz kierowały realizacją projektów badawczych.

OPUS

HARMONIA

SYMFONIA

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie

Konkurs na projekty międzynarodowe jest skiero-

Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze,

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wyko-

wany do naukowców, którzy chcą podjąć współpra-

skierowany do wybitnych naukowców, których bada-

nania tych projektów. Jest to konkurs o charakterze

cę z partnerami zagranicznymi. W konkursie moż-

nia wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym

ogólnym, w którym o finansowanie może ubiegać się

na starać się o finansowanie projektów, które będą

przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzi-

niemal każdy naukowiec. Projekty badawcze są re-

realizowane w ramach programów lub inicjatyw

nami nauki. Celem konkursu jest wspieranie badań

alizowane indywidualnie przez kierownika projektu

międzynarodowych oraz z wykorzystaniem wielkich

podstawowych prowadzonych przez współpracujące

lub przez zespoły badawcze, w skład których wcho-

międzynarodowych urządzeń badawczych. Regula-

ze sobą zespoły naukowe lub indywidualnych bada-

dzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wyko-

min konkursu nie dopuszcza zakupu aparatury na-

czy. Do konkursu mogą przystępować również jed-

nawców.

ukowo-badawczej.

nostki naukowe tworzące konsorcja w celu realizacji
projektu.

TYPY KONKURSÓW –
MŁODZI NAUKOWCY

PRELUDIUM

SONATA

ETIUDA

FUGA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez
osoby rozpoczynające karierę naukową, które jesz-

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez

Konkurs dla osób z otwartym przewodem doktor-

Konkurs na staże podoktorskie jest skierowany do

osoby

posia-

skim. Laureaci tego konkursu otrzymują stypendium

osób rozpoczynających karierę naukową, które uzy-

cze nie uzyskały stopnia naukowego doktora. Projekt

dające

realizowany w ramach tego konkursu nie musi (choć

konkursu

tego

doktorskie przez okres 12 miesięcy. Jednym z pod-

skały stopień doktora nie wcześniej niż 5 lat przed

projektu

stawowych warunków przyznania stypendium jest

rokiem wystąpienia do NCN z wnioskiem. Konkurs

może) być związany z przygotowywaną pracą doktorską, otwarcie przewodu doktorskiego również nie

w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturo-

zaplanowanie przez wnioskodawcę trwającego od

ten ma na celu zwiększenie mobilności kadry na-

wego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożli-

3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku na-

ukowej w Polsce oraz powiększenie kompetencji

jest warunkiem wstępnym ubiegania się o finanso-

wiającego prowadzenie innowacyjnych badań nau-

ukowym. Kandydat ubiegający się o stypendium musi

badaczy przez ich udział w zespołach naukowych

wanie. Projekty badawcze w konkursie PRELUDIUM

kowych. W konkursie mogą brać udział naukowcy,

obronić pracę doktorską w terminie do 12 miesięcy

w różnych częściach kraju. Staż finansowany przez

są realizowane pod nadzorem promotora lub opieku-

którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześ-

po zakończeniu pobierania stypendium.

NCN należy odbyć poza jednostką macierzystą i poza

na naukowego.

niej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.

rozpoczynające
stopień
jest

karierę

naukowy
wsparcie

naukową

doktora.

Celem

kierownika

województwem dotychczasowego zamieszkania lub
zatrudnienia.

OCENA WNIOSKÓW

PROCE S OCENY WNIOSKÓW
1

Zamknięcie naboru wniosków,
ocena formalna

2

Ocena indy widualna każdego wniosku
pr zez dwóch członków zespołu eksper tów

3

Posiedzenie zespołu eksper tów:
pier wsza selekcja wniosków

4

Ocena indy widualna wniosku
pr zez recenzentów zewnętr znych*

5

Drugie posiedzenie zespołu:
ustalenie list y projektów
zak walifikowanych do finansowania

6

Ogłoszenie w yników

Proces oceny rozpoczyna się od oceny formalnej
obejmuje sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości przygotowania i złożenia wniosku o finansowanie projektu. Oceny merytorycznej wniosków
dokonują zespoły ekspertów* i przebiega ona dwuetapowo:
I ETAP – wnioski są oceniane indywidualnie przez
członków zespołów ekspertów. Przygotowane oceny

I ETAP

dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin, która

stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad oceną wnioDecyzja o odrzuceniu wniosku lub zakwalifikowaniu
go do drugiego etapu oceny jest podejmowana kolegialnie przez zespół.
II ETAP – wnioski są oceniane przez recenzentów zewnętrznych, w tym zagranicznych, których opinie są
następnie omawiane przez ekspertów podczas drugiego posiedzenia panelowego. Ostateczne uzgodnienie ocen dla poszczególnych wniosków oraz ustalenie listy rankingowej projektów zakwalifikowanych
do finansowania należy do zespołu.

* zespół ekspertów – grupa ekspertów wybranych przez Radę NCN
spośród wybitnych naukowców, powołana przez dyrektora NCN do
oceny wniosków w ramach panelu dziedzinowego lub w grupie nauk.

*W konkursach ETIUDA i FUGA drugi etap oceny stanowi rozmowa, a w SYMFONII ocena indywidualna wniosku i rozmowa.

II ETAP

sku podczas pierwszego posiedzenia panelowego.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Funding Agency Cooperation in Europe) –
nauki społeczne,
•

INFECT-ERA – choroby zakaźne,

•

JPND (Joint Programme – Neurodegenerative

•
Jednym z priorytetów NCN jest wspieranie działań

MŁODZI NAUKOWCY

Disease Research) – choroby neurodegenera-

Jednym z celów Narodowego Centrum Nauki jest

cyjne,

wspieranie rozwoju naukowców, którzy dopiero roz-

JPI CH (Joint Programming Initiative on

poczynają karierę, czyli będących przed doktoratem

Cultural Heritage) – dziedzictwo kulturowe.

lub do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Z myślą

międzynarodowych, które otwierają przed polski-

o nich powstały konkursy PRELUDIUM, SONATA,

mi naukowcami możliwość prowadzenia badań we

NCN współpracuje także z European Research Co-

ETIUDA oraz FUGA, w których nie muszą rywalizo-

współpracy z partnerami z zagranicy. Raz w roku

uncil, instytucją finansującą pionierskie projekty na-

wać z badaczami bardziej doświadczonymi, np. z ra-

NCN ogłasza konkurs HARMONIA na międzynarodo-

ukowe w Europie. W maju 2012 r. Centrum dołączyło

cji długości kariery naukowej.

we projekty badawcze, a także włącza się w progra-

do Science Europe (SE) – organizacji zrzeszającej

my sieciowe oraz nawiązuje współpracę dwustronną

agencje finansujące badania naukowe oraz instytu-

We wszystkich trzech konkursach o finansowanie

z zagranicznymi agencjami wspierającymi badania

cje badawcze z całej Europy.

często występują osoby fizyczne, czyli niezatrudnio-

naukowe.

ne w żadnym z podmiotów uprawnionych do otrzymania finansowania z NCN. Po ogłoszeniu listy pro-

W ramach współpracy sieciowej NCN uczestniczy

jektów zakwalifikowanych do finansowania dyrektor

w projektach typu Era-Net i Era-Net+, które są częś-

przyznaje im promesę finansowania, z zastrzeże-

cią programów ramowych Unii Europejskiej. Od 2012

niem, że warunkiem podpisania umowy jest zatrud-

roku Centrum włączyło się w działalność międzyna-

nienie ich w podmiocie uprawnionym do otrzymania

rodowych sieci finansujących naukę, takich jak:

środków z NCN.

•

ASPERA-2 (AStroparticle Physics ERA-NET)

NCN jest ustawowo zobowiązane do przekazywania

•
•

oraz ApPEC (Astroparticle Physics European

co najmniej 20% środków pozostających w jego dys-

Coordination) – astrofizyka cząstek,

pozycji naukowcom rozpoczynającym karierę nauko-

HERA (Humanities in European Research

wą. Rzeczywisty wskaźnik finansowania projektów

Area) – humanistyka,

kierowanych przez takich właśnie badaczy w roku

NORFACE (New Opportunities for Research

2012 wyniósł 28%.

NAGRODA NCN
2013

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych za znaczne osiągnięcia
naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej

NAUKI
O ŻYCIU

ze szczególnym uwzględnieniem badań finansowanych ze środków pochodzących z konkursów. Nagrodę ustanowiła Rada Narodowego Centrum Nauki
w lutym 2013 r. Wyróżnienie, w trzech obszarach
badawczych:

Nauki

Humanistyczne,

Społeczne

i o Sztuce, Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne,
przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą Dyrektor
i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów nagrody.
Wyróżnienia dla młodych badaczy zostały przyzna-

NAUKI HUMANISTYCZNE,
SPOŁECZNE I O SZTUCE

ne po raz pierwszy w dniu 9 maja 2013 r. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sali „Symfonia”
w Akademii Muzycznej w Katowicach podczas obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki.
Sponsorami Nagrody Narodowego Centrum Nauki
byli: Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

NAUKI ŚCISŁE
I TECHNICZNE

NAUKI HUMANISTYCZNE,
SPOŁECZNE I O SZTUCE

dr ANNA MATYSIAK

Szkoła Główna Handlowa

Osiągnięcie naukowe: integracja perspektyw badaw-

„Interdependencies Between Fertility and Women’s

czych (skala mikro i makro, podejście ilościowe i ja-

Labour Supply” wydanej w wydawnictwie Springer

kościowe) w badaniach przemian rodziny w Europie

w 2011 r. Jest to, jak dotąd, jedyna publikacja uka-

i ich uwarunkowań z wykorzystaniem zaawansowa-

zująca w perspektywie porównawczej powiązania

nych metod modelowania procesów społecznych.

między aktywnością zawodową kobiet a płodnością
w krajach europejskich, w której symetrycznie do

D r Anna Matysiak zajmuje się badaniami przemiany

krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej ujęte są

rodziny, a zwłaszcza procesami tworzenia, rozwoju

kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

i rozwiązywania rodzin oraz ich uwarunkowaniami. Dr Matysiak łączy w nich demografię, ekonomię
pracy i politykę społeczną, przy użyciu szerokiego
spektrum nowoczesnych metod analiz ilościowych.
Swoje badania prowadzi we współpracy z demografami z innych krajów. Praca doktorska dr Matysiak stanowiła podstawę do przygotowania książki

NAUKI
O ŻYCIU

dr hab. ANDRZEJ STANISŁAW DZIEMBOWSKI

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
Uniwersytet Warszawski

Osiągnięcie naukowe: odkrycie mechanizmu działa-

ze swoimi współpracownikami, odkrył, że białko

nia głównej rybonukleazy organizmów eukariotycz-

kodowane przez gen C16orf57 jest enzymem mody-

nych – kompleksu egzosomu oraz poznanie funkcji

fikującym cząsteczkę U6 snRNA, która uczestniczy

genu C160RF57, którego mutacje powodują poikilo-

w procesie składania pre-mRNA. Jest to proces klu-

dermę z neutropenią.

czowy dla funkcjonowania każdej komórki. Zespół dr.
hab. Andrzeja Dziembowskiego zastosował w bada-

D r hab. Andrzej Stanisław Dziembowski jest wy-

niach szereg zaawansowanych technik eksperymen-

bitnym biologiem molekularnym młodego pokole-

talnych, w tym genetycznych badań przesiewowych

nia, a jego szczególnym osiągnięciem jest odkrycie

w komórkach drożdży, testów biochemicznych pro-

funkcji ludzkiego genu C16orf57. Rola tego genu

cesu składania pre-mRNA in vitro czy analiz z wyko-

w komórkach pozostawała dotychczas całkowi-

rzystaniem techniki interferencji RNA w hodowlach

cie enigmatyczna, mimo że jego mutacje są ob-

komórek ludzkich. Wyniki te zostały opublikowane

serwowane w takich chorobach, jak poikiloderma

w roku 2012 w prestiżowym czasopiśmie „Genes and

z neutropenią, syndrom Rothmunda-Thomsona czy

Developement”.

dyskeratosis congenita. Dr hab. Dziembowski, wraz
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Osiągnięcie naukowe: nowatorskie badania dynamiki

wane projekty badawcze zaowocowały szeregiem

płynów złożonych, ich zastosowania w mikrobiologii

publikacji poświęconych zastosowaniom innowacyj-

i biochemii.

nych narzędzi w biochemii i mikrobiologii.

N ajważniejszym osiągnięciem dr. hab. Piotra Garsteckiego jest rozwój zrozumienia fizyki i konstrukcji
innowacyjnych układów mikroprzepływowych. Jako
pierwszy na świecie podał wyjaśnienie mechanizmu
tworzenia kropli w mikroskali. Prace opisujące to
zagadnienie należą do jednych z najczęściej cytowanych w tej dziedzinie. Dr hab. Garstecki założył grupę
badawczą w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie
rozwija techniki mikroprzepływowe w kierunku zautomatyzowanych narzędzi do wysokoprzepustowych
badań w chemii, biochemii i mikrobiologii. Realizo-
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