Załącznik do uchwały Rady NCN nr 26/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany warunków
przeprowadzania konkursu PRELUDIUM.

Warunki przeprowadzania konkursu Narodowego Centrum Nauki
PRELUDIUM na projekty badawcze

I.

Wnioskodawcy

§ 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego,
zwanym dalej „wnioskiem”, może wystąpić podmiot, określony w art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384,
dalej: ustawa o NCN), zwany dalej „wnioskodawcą”.
§ 2. Z wnioskiem może również wystąpić wnioskodawca, dla którego finansowanie projektu
badawczego będzie stanowić pomoc publiczną udzielaną na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie
art. 37 ust. 2 ustawy o NCN.
§ 3. W przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów, określona w art. 27 ust. 1 pkt 2
ustawy o NCN, z wnioskiem występuje lider. Liderem grupy podmiotów jest podmiot
zatrudniający kierownika projektu.
§ 4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym projekt
badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego finansowanie
projektu stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 5. Podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku
likwidacji albo postępowania upadłościowego nie może być wnioskodawcą ani
podmiotem realizującym projekt badawczy.
Warunki przystąpienia do konkursu

II.

§ 6. Do konkursu może być zgłoszony wniosek:
1)

w którym kierownik projektu nie posiada stopnia naukowego doktora1;

2)

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

3)

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

4)

który obejmuje realizację projektu badawczego zaplanowanego na: 12, 24 albo
36 miesięcy, a wysokość finansowania nie przekracza:
a) 70 tys. zł dla projektu, którego okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 140 tys. zł dla projektu, którego okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 210 tys. zł dla projektu, którego okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

5)

1

w którym wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania nie przekracza 30% wysokości
wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu badawczego;

Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie.
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6)

w którym zespół badawczy planowany do realizacji projektu badawczego nie
przekracza trzech osób, a osoba posiadająca tytuł naukowy/tytuł profesora,
stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne1, występuje
we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego, który nie jest przewidziany jako
beneficjent środków finansowych w tym projekcie;

7)

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”;

8)

który zawiera wszystkie elementy określone w § 7.

§ 7. We wniosku należy przedstawić informacje wskazane w formularzu wniosku
dostępnym w systemie ZSUN/OSF, którego wzór zamieszczony jest w ogłoszeniu
o konkursie, w tym:
1)

Tytuł projektu badawczego (w języku polskim i w języku angielskim).

2)

Streszczenie projektu badawczego (w języku angielskim).

3)

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

4)

Opisy projektu badawczego:
a) skrócony (do 5 stron w języku angielskim),
b) szczegółowy (do 15 stron w języku angielskim).
Opisy muszą uwzględniać: cel naukowy projektu, znaczenie projektu, ogólną
koncepcję i plan badań, metodykę badań oraz wykaz literatury dotyczącej
problematyki projektu.

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 do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych

do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia z wnioskiem lub
w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem2;
w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz
do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub 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 wnioskiem2;
− 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 wnioskiem2;
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 okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką
i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18
miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze
naukowej jest bardziej korzystny.
2
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− informacje o kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi w ramach

innych konkursów krajowych lub międzynarodowych3 w roku wystąpienia
z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem2 (do 5 projektów);
− opis najważniejszego osiągnięcia naukowego;
− doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;
− najważniejsze

krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające
z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej
i artystycznej;

b) informacje dotyczące opiekuna naukowego projektu uwzględniające:
− przebieg kariery naukowej;
− wykaz do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych

do druku (wraz z potwierdzeniem) w roku wystąpienia z wnioskiem lub
w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem2;
w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz
do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub 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 wnioskiem2;
− 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 wnioskiem2;
− informacje o kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi w ramach

innych konkursów krajowych lub międzynarodowych3 w roku wystąpienia
z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem2 (do 5 projektów);
− opis najważniejszego osiągnięcia naukowego;
− doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;
− najważniejsze

krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające
z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej
i artystycznej;

c) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac
wykonawcy projektu badawczego.
7)

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

8)

W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerami
z zagranicznych instytucji naukowych, informacje o planowanej współpracy
międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (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).

Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy
badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.
3
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10) Informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii,
pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie
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 zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich
finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim).
13) W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który
nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje
dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz
z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej
i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku
angielskim).
14) W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę
podmiotów, porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego
projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku
(w języku polskim).
15) Oświadczenia administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego projekt
badawczy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.
16) Oświadczenie opiekuna naukowego o zapoznaniu się z opisem projektu
badawczego i sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad jego realizacją.
17) W przypadku podmiotu, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie pomoc
publiczną, szczegółowe zestawienie wydatków oraz pozostałe dokumenty
i oświadczenia związane z ubieganiem się o udzielenie pomocy publicznej
za pośrednictwem NCN, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku
(w języku polskim).
III.

Sposób i kryteria oceny wniosku

§ 8. Wniosek będzie rozpatrywany zgodnie z Regulaminem.
§ 9. Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:
1) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
2) poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do
realizacji;
3) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
4) ocenę możliwości realizacji planowanych badań;
5) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego oraz opiekuna naukowego,
w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
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6) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów
uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
8) sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych
w ogłoszeniu o konkursie.
IV.

Rozstrzygnięcie konkursu

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

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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