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CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Biuro ds. Badań Naukowych
Zespół ds. dotacji i programów MNiSW
- dotacja podmiotowa (potencjał
badawczy)
- dotacja celowa (młodzi naukowcy)
- programy badawcze MNiSW
(Narodowy Program Humanistyki,
Diamentowy Grant, Index Plus, Iuventus
Plus itd.)
- SPUB, DUN, dotacje na dużą aparaturę
Zespół ds. projektów badawczych
krajowych
- projekty badawcze konkursowe NCN,
NCBiR, FNP
- projekty własne promotorskie i
habilitacyjne MNiSW (do zakończenia)
- inne badawcze ze środków krajowych

Biuro ds. Współpracy
Międzynarodowej
Zespół ds. współpracy zagranicznej
- obsługa wyjazdów i wizyt
zagranicznych

- obsługa umów o współpracy
zagranicznej
- mobilność pracowników
Zespół ds. projektów badawczych
międzynarodowych
- projekty badawcze KE (7PR, Horyzont
2020, Lifelong Learning) + lokalny
punkt kontaktowy

- projekty badawcze międzynarodowe
(Program Szwajcarski, Norweski itd.)
- projekty badawcze z funduszy
strukturalnych (Innowacyjna
Gospodarka - OPI, FNP)
- projekty transgraniczne

Biuro ds. Programów Inwestycyjnych
i Rozwojowych UE
Zespół ds. pozyskiwania i wdrażania
funduszy inwestycyjnych i rozwojowych
- wdrażanie i rozliczenie projektów
inwestycyjnych, informatycznych,
rozwojowych realizowanych w UMCS z
funduszy strukturalnych 2007-2013 (RPO,
RPW, PO IG, PO IiŚ, PO KL)
-poszukiwanie źródeł finansowania dla
projektów w perspektywie 2014-2020
oraz innych źródeł poza funduszami
strukturalnym
Zespół ds. monitorowania i
sprawozdawczości
- monitoring i sprawozdawczość w
zakresie realizacji wskaźników, obsługa
kontroli zewnętrznych w okresie
trwałości tj. 5 lat po zakończeniu każdego
projektu
- zapewnienie promocji i informacji
projektów zgodnie z zasadami dla
poszczególnych programów
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Główne akty prawa wewnętrznego regulujące w UMCS organizację zadań związanych z obsługą badań
naukowych i funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych):
Zarządzenie nr 44/2012 Rektora UMCS z dnia 1 października 2012r. zmieniające Regulamin Organizacyjny UMCS
Zarządzenie nr 27/2010 Rektora UMCS z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania
projektami europejskimi finansowanymi lub współfinansowanymi z bezzwrotnych środków europejskich i innych środków
pomocowych
Zarządzenie nr 35/2010 Rektora UMCS z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zasad sporządzania, zawierania i rejestracji

umów cywilnoprawnych
Zarządzenie nr 37/2011 Rektora UMCS z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników
Uniwersytetu, w tym za godziny ponadwymiarowe, przyznawania dodatkowego wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia
pracownikom Uniwersytetu
Zarządzenie nr 40/2011 Rektora UMCS z dnia 16 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w
zakresie opiniowania i podpisywania umów o prace badawcze z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi oraz umów o
współwłasności i komercjalizacji wyników prac badawczych
Zarządzenie nr 34/2012 Rektora UMCS z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień
publicznych w UMCS o wartości przekraczającej 14 tys. euro oraz Regulaminu zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej 14 tys. euro
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Główne źródła finansowania badań naukowych uregulowane
w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615):
Środki finansowe na naukę przeznacza się na:
• działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym
• programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• współpracę naukową z zagranicą
• zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych UE oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
• inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom
naukowym lub pracom rozwojowym
• działalność upowszechniającą naukę
• nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
• stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
• badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
• strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w
ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych
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Dotacje i programy MNiSW
Dotacje w ramach działalności statutowej przyznawane na wniosek jednostki
składany raz w roku do 15 września:
- Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego jednostki
- Dotacja celowa na rozwój młodej kadry naukowej i doktorantów
W dyspozycji Wydziału Prawa i Administracji w 2012 roku:
- Dotacja podmiotowa: 709 tys. zł w dyspozycji Wydziału zgodnie z planem rzeczowo-finansowym
- Dotacja celowa: 165 tys. zł w dyspozycji Wydziału zgodnie z wewnętrzną procedurą konkursowa
DUN – działalność upowszechniająca naukę (przed zmianą ustawy DWB – działalność wspomagająca
badania)
- Wniosek o dotację na DUN składa się do 30 września w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy
zadanie, lub do 31 marca w roku. W którym ma być realizowane zadanie.
- DUN nie może być realizowany dłużej niż przez 2 lata
- W zakresie DUN można realizować: promowanie przedsięwzięć innowacyjnych, upowszechnianie,
promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych poprzez organizację konferencji, wystaw i innych
wydarzeń, prenumeratę czasopism, promocję w mediach, zadania wydawnicze, tworzenie baz danych,
ekspertyzy, opinie i oceny naukowe, inne działania ważne dla rozwoju nauki.
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Dotacje i programy MNiSW
Programy ustanowione przez MNiSW dla WPiA:
Program „Diamentowy Grant” adresowany do wybitnie uzdolnionych studentów studiów magisterskich po
ukończeniu III roku lub absolwentów studiów I stopnia kontynuujących naukę na realizację projektów
badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego.
Obecnie trwa konkurs – składanie wniosków do 15 grudnia 2012r.
Projekt nie może trwać dłużej niż 4 lata, a koszt realizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł.
Przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę wartość naukowa (40 pkt) oraz wybitne osiągnięcia (50 pkt),
zasadność kosztów (5 pkt) i możliwość realizacji projektu (5 pkt).
W I edycji konkursu 3 wnioski z UMCS otrzymały finansowanie z Programu, w tym 1 wniosek z WPiA.
Program „Generacja Przyszłości” ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich
aktywności poprzez wsparcie ich udziału w międzynarodowych konkursach lub zawodach.
Program adresowany do studentów lub zespołów studentów, którzy nie ukończyli 25 lat i studiują na
kierunkach należących do wskazanych obszarów wiedzy, w tym nauki społeczne.
Obecnie trwa konkurs – składanie wniosków do 26 listopada 2012r. (I edycja).
Jednostka może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.
Projekt nie może trwać dłużej niż 2 lata, a koszt realizacji nie może przekroczyć 100 tys. zł/ 1 student
lub 500 tys. zł/ zespół studentów.
Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę plan i rodzaj aktywności, zasadność kosztów, osiągnięcia studenta.
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Konkursy NCN
Narodowe Centrum Nauki od 2011 roku przejęło finansowanie projektów badawczych od MNiSW.
Zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki od roku 2020 połowa środków na badania w Polsce będzie
przyznawana na zasadzie konkursu. Oznacza to zmniejszenie dotacji statutowej dla uczelni.
W formie projektów badawczych finansowane są badania podstawowe w określonych dyscyplinach
naukowych lub badania interdyscyplinarne.
badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia
na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie
Projekty badawcze mogą być realizowane jako projekty własne, w tym habilitacyjne lub projekty promotorskie.
Kwalifikacja do finansowania w oparciu o wyniki otwartych konkursów.
NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli
dziedzinowych tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach:
HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli)
HS5 Normy i władza
ST – Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli)
NZ – Nauki o Życiu (9 paneli)
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Konkursy NCN
Panel HS5 Normy i władza obejmuje następujące dziedziny:
HS5_1 Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
HS5_2 Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
HS5_3 Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
HS5_4 Prawo karne
HS5_5 Prawo prywatne
HS5_6 Teoria polityki i myśl polityczna
HS5_7 Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
HS5_8 Polityka regionalna
HS5_9 Polityka społeczna
HS5_10 Inne zagadnienia pokrewne
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Konkursy NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku:
15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia
Terminy naboru wniosków trwają odpowiednio 3 m-ce tzn.:
- dla konkursów ogłoszonych 15 marca do 15 czerwca
- dla konkursów ogłoszonych 15 czerwca do 15 września
- dla konkursów ogłoszonych 15 września do 15 grudnia
- dla konkursów ogłoszonych 15 grudnia do 15 marca
Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF oraz dostarczyć do NCN w formie
elektronicznej i papierowej. Szczegółowy opis procedury składania wniosków znajduje się w instrukcjach
składania wniosków do poszczególnych konkursów NCN.
W ofercie NCN znajduje się obecnie siedem typów konkursów adresowanych do badaczy na różnych
etapach kariery zawodowej:
OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, STAŻE POSTDOKTORSKIE
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Konkursy NCN
OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
Okres trwania: od 12 do 36 m-cy.
Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły badawcze.
Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać 150 tys. zł.
Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30%.
Obecnie trwa konkurs OPUS 4 ogłoszony 15 września – przyjmowanie wniosków do 15 grudnia 2012r.
Wysokość środków: 180 mln zł.
Kolejny konkurs zostanie ogłoszony 15 marca – przyjmowanie wniosków do 15 czerwca 2013r.
Do wniosku należy dołączyć skrócony opis projektu (do 5 stron) w jęz. polskim oraz szczegółowy opis
projektu (do 15 stron) w jęz. angielskim.
Przy ocenie brane są pod uwagę: spełnianie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe, w
tym publikacje, poziom naukowy badań, nowatorski charakter projektu, wpływ projektu na rozwój
dyscypliny naukowej, zasadność kosztów, ocena możliwości realizacji i ocena wykonania wcześniejszych
projektów ze środków na naukę przez kierownika projektu.
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Konkursy NCN
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Okres trwania: od 12 do 36 m-cy.
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać 3 osób, z których tylko jedna może
posiadać stopień naukowy doktora hab. lub tytuł naukowy będąca opiekunem naukowym lub promotorem.
Wartość projektu nie może przekraczać 50 tys. zł (12 m-cy), 100 tys. zł (24 m-ce) i 150 tys. zł (36 m-cy).
Możliwy jest zakup aparatury, który nie może przekraczać 30% wartości projektu.
Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30%.
Obecnie trwa konkurs PRELUDIUM 4 ogłoszony 15 września – przyjmowanie wniosków do 15 grudnia
2012r. Wysokość środków: 30 mln zł.
Kolejny konkurs zostanie ogłoszony 15 marca – przyjmowanie wniosków do 15 czerwca 2013r.

Do wniosku należy dołączyć skrócony opis projektu (do 5 stron) w jęz. polskim oraz szczegółowy opis
projektu (do 15 stron) w jęz. angielskim.
Przy ocenie brane są pod uwagę: spełnianie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe, w tym
publikacje, poziom naukowy badań, nowatorski charakter projektu, wpływ projektu na rozwój dyscypliny
naukowej, zasadność kosztów i ocena możliwości realizacji.
www.umcs.lublin.pl

Konkursy NCN
SONATA – konkurs na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego,
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Okres trwania: od 36 do 60 m-cy.
Projekt jest realizowany pod kierunkiem osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień
naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.
Wartość projektu nie może przekraczać 500 tys. zł.
Możliwy jest zakup aparatury, który nie może przekraczać 150 tys. zł.
Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30%.
Obecnie trwa konkurs SONATA 4 ogłoszony 15 września – przyjmowanie wniosków do 15 grudnia 2012r.
Wysokość środków: 30 mln zł.
Kolejny konkurs zostanie ogłoszony 15 czerwca – przyjmowanie wniosków do 15 września 2013r.
Do wniosku należy dołączyć skrócony opis projektu (do 5 stron) w jęz. polskim oraz szczegółowy opis
projektu (do 15 stron) w jęz. angielskim.
Przy ocenie brane są pod uwagę: spełnianie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe, w tym
publikacje, poziom naukowy badań, nowatorski charakter projektu, wpływ projektu na rozwój dyscypliny
naukowej, zasadność kosztów, ocena możliwości realizacji, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie
realizowany projekt, ocena wykonania wcześniejszych projektów ze środków na naukę przez kierownika
projektu.
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Konkursy NCN
SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopie naukowy lub tytuł naukowy,
które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Okres trwania: od 36 do 60 m-cy.
Wartość projektu nie może przekraczać 1 mln 500 tys. zł.
Możliwy jest zakup aparatury, który nie może przekraczać 150 tys. zł.
Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30%.
Obecnie trwa konkurs SONATA BIS2 ogłoszony 15 września – przyjmowanie wniosków do 15 grudnia
2012r. Wysokość środków: 50 mln zł.
Kolejny konkurs zostanie ogłoszony 15 czerwca – przyjmowanie wniosków do 15 września 2013r.
Do wniosku należy dołączyć skrócony opis projektu (do 5 stron) w jęz. polskim oraz szczegółowy opis
projektu (do 15 stron) w jęz. angielskim.
Przy ocenie brane są pod uwagę: spełnianie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe, w tym
publikacje, poziom naukowy badań, nowatorski charakter projektu, wpływ projektu na rozwój dyscypliny
naukowej, zasadność kosztów, ocena możliwości realizacji, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie
realizowany projekt, ocena wykonania wcześniejszych projektów ze środków na naukę przez kierownika
projektu.
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Konkursy NCN
HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
Okres trwania: od 12 do 36 m-cy.
Wartość projektu nie może przekraczać 1 mln 500 tys. zł.
Nie jest możliwy jest zakup aparatury.
Nie jest możliwe finansowanie zadań wykonywanych przez instytucję zagraniczną.
Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30%.
Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony 15 grudnia – przyjmowanie wniosków do 15 marca 2013r.
Do wniosku należy dołączyć skrócony opis projektu (do 5 stron) w jęz. polskim oraz szczegółowy opis
projektu (do 15 stron) w jęz. angielskim oraz dokument określający ramy współpracy z partnerem zagr.
Przy ocenie brane są pod uwagę: spełnianie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe, w tym
publikacje wnioskującego oraz partnera zagr., poziom naukowy badań, nowatorski charakter projektu, wpływ
projektu na rozwój dyscypliny naukowej, zasadność kosztów, ocena możliwości realizacji, ocena wykonania
wcześniejszych projektów ze środków na naukę przez kierownika projektu, znaczenie współpracy i korzyści
wynikające ze współpracy zagr.
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Konkursy NCN
MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Konkurs dla naukowców, którzy spełniają co najmniej 3 kryteria: uczestnictwo w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji
międzynarodowej, publikacja przynajmniej jednej monografii, wygłoszenie prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych, zdobycie
międzynarodowej nagrody lub wyróżnienia, członkostwo w uznanych stowarzyszeniach, międzynarodowych organizacjach naukowych lub
akademiach, inne istotne osiągnięcia naukowe.

Okres trwania: od 36 do 60 m-cy.
Wartość projektu od 500 tys. zł do 3 mln zł.
Możliwy jest zakup aparatury, który nie może przekraczać 150 tys. zł.
Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30%.
Najbliższy konkurs zostanie ogłoszony 15 grudnia – przyjmowanie wniosków do 15 marca 2013r.
Do wniosku należy dołączyć skrócony opis projektu (do 5 stron) w jęz. polskim oraz szczegółowy opis
projektu (do 15 stron) w jęz. angielskim oraz dokument określający ramy współpracy z partnerem zagr.
Przy ocenie brane są pod uwagę: spełnianie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe, w tym
publikacje , poziom naukowy badań, nowatorski charakter projektu, wpływ projektu na rozwój dyscypliny
naukowej, zasadność kosztów, ocena możliwości realizacji, ocena wykonania wcześniejszych projektów ze
środków na naukę przez kierownika projektu.
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Konkursy NCN
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia doktora
W konkursie mogą brać udział:
- osoby fizyczne, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej
- osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu
uzyskały stopień naukowy doktora
- osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy pozwala na uzyskanie stopnia naukowego
doktora w ciągu 6 m-cy od składania wniosków
Staż trwa od 12 do 36 m-cy w jednostce naukowej, w której wnioskodawca nie ukończył studiów
doktoranckich, nie pracował w okresie ostatnich 4 lat przez co najmniej 12 m-cy, leży poza województwem,
w którym wnioskodawca ukończył studia lub pracuje.
Finansowane jest zatrudnienie w ramach stażu w kwocie od 9 tys. zł do 11 tys. zł miesięcznie oraz
zorganizowanie miejsca pracy (1 tys. miesięcznie), jak również wsparcie prowadzenia badań w kwocie 24
tys. zł na okres 12 m-cy.
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Konkursy NCN
Kluczowe elementy każdego wniosku:
HARMONOGRAM:
- nazwa zadania badawczego (syntetyczny opis planowanych badań)
- planowany czas trwania zadania
- przewidywane koszty zadania
KOSZTORYS:
- Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:
 wynagrodzenia z pochodnymi
 koszty aparatury
 inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy krajowe i zagr., usługi)
- Koszty pośrednie
- Koszty ogółem
Ocena projektów:
I etap – ocena kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisu
II etap – ocena specjalistyczna na podstawie szczegółowego opisu
UWAGA: Decyzją Rady NCN wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami:
-20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu oceny w danej edycji konkursu nie może
występować w kolejnej edycji
- dla konkursów ogłoszonych w jednym dniu można składać tylko 1 wniosek
www.umcs.lublin.pl
- wniosek może być złożony tylko w ramach jednego panelu

2012

2013

Rozpoczęcie naboru
wniosków

Zakończenie naboru
wniosków

Rozpoczęcie naboru
wniosków

Zakończenie naboru
wniosków

15 marca

19 czerwca

15 marca

15 czerwca

15 września

15 grudnia

15 września

15 grudnia

15 marca

19 czerwca

15 marca

15 czerwca
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15 grudnia

15 września
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15 czerwca

15 grudnia

15 marca 2013

15 września

15 czerwca

15 września

15 grudnia

15 marca 2013

15 czerwca

15 września

STAŻE
15 grudnia
PODOKTORSKIE NCN

15 marca 2013

15 grudnia

15 marca 2014

STYPENDIA
DOKTORSKIE NCN

15 grudnia

15 marca 2013

15 grudnia

15 marca 2014

SYMFONIA

listopad/grudzień

15 marca 2013

15 grudnia

15 marca 2014

Rodzaj konkursu

OPUS

PRELUDIUM

SONATA

SONATA BIS

HARMONIA

MAESTRO
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NCBiR, FNP
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą MNiSW, od 2011 roku
dysponuje środkami finansowymi na naukę w ramach strategicznych programów badań oraz
jest IP w ramach PO KL, PO IG , PO IiŚ dla szkół wyższych.
Głównym zadaniem NCBiR jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań
naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 roku i jest niezależną instytucją typu nonprofit, która realizuje misję wspierania nauki, jest największym w Polsce pozabudżetowym
źródłem finansowania nauki.

Statutowe cele FNP to: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
wspomaganie inicjatyw służących nauce w Polsce.
Fundacja realizuje cele poprzez: przyznawanie nagród i stypendiów, programy wydawnicze,
konferencje.

Fundacja jest również IP dla części działań w ramach PO IG np. TEAM, POMOST
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Adresy:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
Narodowe Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.gov.pl
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl
Informacje o aktualnych konkursach, możliwościach uzyskania dotacji, zasadach
ubiegania się o środki, wymaganych dokumentach:
Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych:
Budynek Rektoratu
Sekcja Badań Naukowych, XIII piętro, pok. 1320 i 1323
Sekcja Funduszy Zewnętrznych, XIV piętro, pok. 1411-1412
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Dziękuję za uwagę

Karina Kasperek – Kierownik CBNiFZ
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