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UCHWAŁA NR 93/2019
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zwanej dalej „ustawą o NCN” oraz Porozumienia o współpracy
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) z Narodowym Centrum Nauki (NCN)
zawartego w dniu 12 września 2019 r., Rada Narodowego Centrum Nauki określa warunki
przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS na projekty badawcze.

I.

Adresaci

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu
jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów
badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich
rozpraw doktorskich.
II. Wnioskodawcy
§ 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego,
zwanym dalej „wnioskiem”, może wystąpić podmiot prowadzący szkołę doktorską
określony w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz każdy z podmiotów
prowadzących wspólnie szkołę doktorską na zasadach określonych w art. 198 ust. 5
tejże ustawy, zwanych dalej „wnioskodawcą”, dla którego finansowanie nie będzie
stanowić pomocy publicznej.
§ 2. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź
znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
III. Warunki przystąpienia do konkursu
§ 3. Do konkursu może być zgłoszony wniosek:
1)

na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;

2)

który obejmuje badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN,
w dowolnej z dyscyplin określonych przez Radę NCN w panelach NCN;

3)

który spełnia warunki określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów
badawczych przyjętym przez Radę NCN, zwanym dalej „Regulaminem”;
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4)

który obejmuje realizację projektu badawczego przez doktoranta w ramach
planowanej rozprawy doktorskiej;

5)

w którym projekt badawczy będzie zaplanowany zgodnie z okresem kształcenia
doktoranta w szkole doktorskiej na 36 albo 48 miesięcy;

6)

w którym zespół badawczy planowany do realizacji projektu składa się wyłącznie
z kierownika projektu i doktoranta;

7)

w którym kierownik projektu będzie promotorem doktoranta realizującego projekt
badawczy;

8)

w którym zostanie zaplanowane stypendium doktoranckie dla doktoranta
realizującego projekt badawczy, w wysokości i na zasadach określonych
w Regulaminie;

9)

w którym zostanie zaplanowany staż zagraniczny dla doktoranta, trwający
od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym, o finansowanie którego
doktorant ma obowiązek wystąpić w programie przeprowadzanym przez NAWA,
na warunkach określonych w Porozumieniu o współpracy pomiędzy NAWA a NCN
z dnia 12 września 2019 r.;

10) w którym wysokość finansowania, z wyłączeniem kosztów stypendium
doktoranckiego, nie przekracza 180 tys. zł na cały okres realizacji projektu,
w ramach którego kierownik projektu może być przewidziany jako beneficjent
środków finansowych w wysokości co najwyżej 40 tys. zł na zasadach określonych
w Regulaminie;
11) w którym nie zaplanowano zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej,
urządzeń i oprogramowania;
12) w którym osoba, o której mowa w pkt 4, będzie:
a) wybrana w drodze konkursu przeprowadzanego na zasadach określonych
w Regulaminie,
b) przyjęta do szkoły doktorskiej,
c) realizowała program kształcenia w szkole doktorskiej, który zakończy się
uzyskaniem przez nią stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy
od zakończenia realizacji projektu,
d) realizowała indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202 ust. 1
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spójny z realizowanym
projektem badawczym,
e) realizowała staż zagraniczny, o którym mowa pkt 9, w trakcie realizacji projektu
badawczego.
§ 4. Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym wnioskodawca przedstawi:
1)

Tytuł projektu badawczego zgodny z tematem planowanej rozprawy doktorskiej
(w języku polskim i w języku angielskim).

2)

Streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków w języku angielskim).

3)

Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (1 strona w języku polskim
i 1 strona w języku angielskim).

4)

Opis badań planowanych do realizacji w ramach projektu badawczego
powiązanych z rozprawą doktorską, uwzględniający: cel naukowy, znaczenie
badań, ogólną koncepcję i plan badań, metodykę badań oraz wykaz literatury
dotyczącej problematyki projektu (do 5 stron w języku angielskim).
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5)

Plan badań przedstawiający zadania badawcze (w języku polskim i w języku
angielskim).

6)

Informacje o zespole badawczym (w języku angielskim), w tym:
a) informacje dotyczące kierownika projektu uwzględniające:
 przebieg kariery naukowej;
 wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo

przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia
z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem1 i załączenie, w formie plików pdf, od jednej do trzech publikacji
spośród wymienionych w tym wykazie;
w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz
od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych albo
przyjętych do druku (wraz z potwierdzeniem) lub dokonań artystycznych
i artystyczno-naukowych w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie
ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem1. W przypadku
wykazania jednej lub więcej publikacji, załączenie od jednej do trzech z nich
w formie plików pdf;
 informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu

badań uzyskanym w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia
z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem1 oraz kierowaniu w tym okresie projektami badawczymi
finansowanymi
w
ramach
innych
konkursów
krajowych
lub
międzynarodowych2;
 opis najważniejszego osiągnięcia naukowego;
 doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;
 najważniejsze

z prowadzenia
i artystycznej;

krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające
badań naukowych oraz innej aktywności naukowej

b) informacje o wymaganych kompetencjach doktoranta mającego realizować
projekt badawczy.
7)

Informacja o stażu zagranicznym doktoranta, z podaniem planowanego miejsca
i terminu realizacji wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka naukowego (w języku
angielskim).

8)

Kosztorys projektu badawczego sporządzony zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie (w języku angielskim).

9)

Informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi
w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
we wniosku (w języku angielskim).

10) Informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii,
pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie
1

Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni)
udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do
pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką
i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18
miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze
naukowej jest bardziej korzystny.
2
Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy
badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.
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z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk
przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
we wniosku (w języku angielskim).
11) W przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne
planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań (w języku
angielskim).
12) W przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub
zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik
projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub z innych źródeł, opis
zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności
ich finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim).
13) Oświadczenia administracyjne kierownika projektu i podmiotu prowadzącego
szkołę doktorską, planowanego jako miejsce realizacji projektu badawczego,
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.
IV. Sposób i kryteria oceny wniosku
§ 5. Wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z Regulaminem.
§ 6. Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:
1)

spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;

2)

poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;

3)

nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;

4)

wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;

5)

osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych
wydawnictwach/czasopismach naukowych;

6)

ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio
finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;

7)

ocenę możliwości wykonania wnioskowanego projektu badawczego;

8)

zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

9)

sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych
w ogłoszeniu o konkursie.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie 6 miesięcy od upływu terminu
składania wniosków.
§ 8. Wyniki konkursu przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady
Narodowego Centrum Nauki
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