Załącznik do uchwały Rady NCN nr 18/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
Plan działalności
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Na rok 2011
Dla działu/działów administracji rządowej: nauka

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011

Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
do osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku, którego
dotyczy plan
3.
4.

1) Liczba ogłoszonych
konkursów:
1.

Finansowanie polskiej
nauki w obszarze
badań podstawowych

2) Liczba złożonych
wniosków w ramach
ogłoszonych
konkursów:

1) 3 edycje (łączenie
8 konkursów)

2)

8450

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

5.
6.
1) Założenia
1) Określenie grup dyscyplin,
w ramach których zostaną
reformy
ogłoszone konkursy;
systemu nauki i
2) Ustalenie wysokości środków
reformy
finansowych przeznaczonych na
systemu
realizację projektów badawczych;
szkolnictwa
3) Ogłoszenie pięciu konkursów
wyższego –
na realizację:
dokument
 projektów badawczych, w tym
zaprezentowany
finansowania zakupu lub
przez Premiera
wytworzenia aparatury
Donalda Tuska
naukowo-badawczej niezbędnej
na spotkaniu ze
do realizacji tych projektów;
środowiskami w
 projektów badawczych
dniu 16
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2.

Współpraca
międzynarodowa
w ramach finansowania
działalności w zakresie

Liczba spotkań
przedstawicieli Centrum
z partnerami
zagranicznymi (w tym

1)

15

realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę
naukową, nieposiadające
stopnia naukowego doktora;
projektów badawczych
realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę
naukową, posiadające stopień
naukowy doktora;
projektów badawczych
niepodlegających
współfinansowania
z zagranicznych środków
finansowych, realizowanych
w ramach programów lub
inicjatyw międzynarodowych
ogłaszanych we współpracy
dwu-lub wielostronnej albo
projektów badawczych
realizowanych przy
wykorzystaniu przez polskie
zespoły badawcze wielkich
międzynarodowych urządzeń
badawczych;
projektów badawczych dla
doświadczonych naukowców
mających na celu realizację
pionierskich badań naukowych.
Uczestniczenie w działalności
instytucji europejskich, tj.
European Science Foundation,
European Research Council;

kwietnia 2008 r.
2) Krajowy
Program
Reform 2008 –
2011
(dokument
planistyczny
Rządu RP
przygotowanym
w celu realizacji
w Polsce
odnowionej
Strategii
Lizbońskiej)
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badań podstawowych

wyjazdy zagraniczne
przedstawicieli Centrum)

3.

Wykorzystanie
nowoczesnych
technologii w
działalności Centrum

Zapewnienie kontaktu
teleinformatycznego
z członkami Zespołów
Ekspertów oraz
zagranicznymi partnerami
(0 - niewykonanie zadania
1- wykonanie zadania)

1

4.

Zapewnienie
sprawnego
funkcjonowania
Centrum i sprawnej
obsługi
wnioskodawców

Liczba złożonych
wniosków w stosunku do
liczby pracowników
Centrum
(przy poziomie
zatrudnienia: 65 osoby)

130

5.

Zwiększanie
zainteresowania nauką
przez
upowszechnianie
i promocję

Liczba wydarzeń
promocyjnych
zorganizowanych przez
Centrum lub z udziałem
Centrum w ich organizacji

30

2) Współpraca z pozaeuropejskimi
instytucjami grantowym, tj.
National Science Foundation,
National Science Council
Tajwan.
1) Przygotowanie otoczenia
teleinformatycznego do zdalnej
współpracy Centrum
z członkami Zespołów
Ekspertów oraz zagranicznymi
partnerami;
2) Zakup sprzętu i systemu
teleinformatycznego.
1) Uruchomienie działalności
operacyjnej NCN - konfiguracja
i utrzymanie aplikacji
obsługujących wnioski
i projekty badawcze;
2) Przygotowywanie zarządzeń
Dyrektora NCN regulujących
pracę Biura Narodowego
Centrum Nauki.
1) Promocja wizerunku
Narodowego Centrum Nauki
w tym za granicą;
2) Poszerzanie wiedzy o nauce
polskiej;
3) Wspieranie współpracy
naukowej z zagranicą;
4) Uczestniczenie w konferencjach
popularyzujących naukę.
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