Konkursy na projekty badawcze
marzec 2018

Miniatura 1 – konkurs na pojedyncze działania
naukowe (tzw. małe granty) - podsumowanie
W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców (co stanowiło 39%
zgłoszeń), a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł. Celem inicjatywy było wsparcie
naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.

Miniatura 1 – podsumowanie cd.

Miniatura 2 – określenie warunków przystąpienia
do konkursu
Wnioski:
- realizacja jednego spośród wymienionych działań: badania wstępne,
badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd
badawczy, wyjazd konsultacyjny
- badania podstawowe
- okres realizacji: max. 12 miesięcy
- wysokość finansowania: 5 000 – 50 000 zł
- przygotowane w języku polskim i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w standardzie PAdES wraz z wymaganymi załącznikami,

Osoby mogące złożyć wniosek:
- ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w okresie do 12 lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem
- osoby, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych
finansowanych ze środków NCN
- osoby nie będące laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub
staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
- są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę

Uchwała nr 4/2018 z dn. 17.01.2018r., 11/2018 NCN z dn. 08.02.2018r.

Miniatura 2 – określenie warunków przystąpienia
do konkursu cd.
Sposób i termin składania wniosków:
- ciągły nabór wniosków (termin wskazany zostanie w ogłoszeniu. przewidywany
termin to początek kwietnia br.)
- wniosek wysyłany wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OSF
Ograniczenia w składaniu wniosków:
- osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można
być tylko raz
- w konkursie MINIATURA 2 można złożyć tylko jeden wniosek, w którym dana
osoba jest przewidziana jako osoba realizująca działanie naukowe
- wniosek odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie
dopiero wtedy, gdy decyzja Dyrektora NCN dotycząca odmowy przyznania
finansowania stała się ostateczna

Uchwała nr 4/2018 z dn. 17.01.2018r., 11/2018 NCN z dn. 08.02.2018r.

Miniatura 2 – określenie warunków przystąpienia
do konkursu cd.
Sposób i kryteria oceny wniosków:
- Ocena formalna – koordynator dyscyplin (ocena kompletności wniosków, ocena
zgodności planowanych wydatków z wytycznymi)
- Ocena merytoryczna – zespół ekspertów (ocena spełnienia kryterium badań
podstawowych, osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie naukowe, ocena
działania naukowego, zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i
zakresu działania), m.in.
- Trzech ekspertów sporządza indywidualne oceny każdego wniosku składające się z oceny
punktowej i rekomendacji
- Wniosek otrzymuje ocenę punktową w skali 0 – 100
- Wniosek kierowany jest do finansowania, jeśli otrzymał ocenę końcową min. 70 pkt.
(podwyższono próg) , co najmniej dwie pozytywne rekomendacje i mieści się w puli nie więcej
niż 50% najwyżej ocenianych wniosków w danej grupie nauk
PODSUMOWUJĄC….
Miniatura 1 vs 2 – zmiany kosmetyczne w nadchodzącym konkursie
NCN zapowiada dużo bardziej znaczące zmiany w konkursie MINIATURA 3

Uchwała nr 4/2018 z dn. 17.01.2018r., 11/2018 NCN z dn. 08.02.2018r.

Koszty w konkursie Miniatura 2 – dokumentacja i
dobra praktyka
Koszty kwalifikowane:
- materiały i inne bezpośrednie koszty tj. sekwencjonowanie, synteza
starterów
- wykonawcy zbiorowi nie będący pracownikami jednostki, w której
realizowane jest działanie
Koszty niekwalifikowane m.in.:
- koszty przygotowania i wydania publikacji
- koszty zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania
- koszty wynagrodzeń i stypendiów naukowych

Załącznik nr 1, do uchwały nr 4/2018 z dn. 17.01.2018r.

Koszty w konkursie Miniatura 2 –
dokumentacja i dobra praktyka cd.
Koszty w praktyce: konieczność określenia rodzaju wydatku i kalkulacji wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem np.
- koszty skumulowane w kategorie wg działań technicznych przewidzianych w
projekcie np. materiały do hodowli linii komórkowych, materiały do izolacji
DNA
- Koszty skumulowane w kategorie wg zadań merytorycznych projektu np.
oznaczenie enzymu…. w liniach komórkowych….
- Kategorie to poszczególne odczynniki, zestawy odczynników, usługi
zewnętrzne

Szczegółowe uzasadnienie każdej kategorii ale koszty SZACUNKOWE,
sumaryczne, bez wyszczególniania cen poszczególnych drobnych
odczynników, bez podawania dostawców.
POWÓD: brak możliwości dokonywania zmian na etapie realizacji projektu
Brak elastyczności jak w projektach głównego nurtu grantowego NCN tj. Opus,
Preludium, Sonata.

NCN ułatwienia w realizacji grantów
•
•
•
•
•
•
•

Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (koszty niekwalifikowalne) nie będą
odrzucane na wstępnym etapie oceny
Nie będzie wymagany do każdego wniosku formularz sprawdzający, czy wniosek
obejmuje udzielenie pomocy publicznej
Wyłączenie z wniosku skróconego i szczegółowego opisu projektu (załączniki)
Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym
do opiekuna projektu w NCN
Preludium – likwidacja konieczności oświadczania przez Jednostkę o zatrudnieniu
kierownika projektu (osoba fizyczna)
Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody
Centrum (dotychczas do 6 miesięcy)
Lista planowanej do zakupienia aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji

Ogłoszone konkursy na projekty badawcze - Fundacje

•
•

•

•

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty
badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych.
do 1 czerwca 2018 r. otwiera XVII edycję konkursu na finansowanie projektów
badawczych ze środków Fundacji, pt.: Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi.
Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji
Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W
wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w
ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
do 30 czerwca 2018 otwarty jest konkurs na granty badawcze.

Ogłoszone konkursy na projekty badawcze –
III Program Zdrowie
•
•

•
•

Do 26 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym projekcie PJ01-2018, Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020)
Temat projektu: Scaling up integrated care.
Konkurs skupia się na finansowaniu badań rozwijających wdrażanie
zintegrowanej opieki zdrowotnej nad pacjentami z przewlekłymi stanami
chorobowymi, wdrażanie nowych modeli opieki kładących nacisk na
zapewnienie opieki w domu i otoczeniu społecznym pacjenta oraz
uwzględnienie strategii profilaktycznych, wdrażanie zmian organizacyjnych,
takich jak łączenie budżetów z opieki zdrowotnej i społecznej, szkolenie
pracowników służby zdrowia w zakresie nowych umiejętności i ról,
organizowanie wielodyscyplinarnych zespołów opiekuńczych lekarzy
rodzinnych, pielęgniarek, specjalistów i pracowników opieki społecznej,
wykorzystanie ICT (e-zdrowie i telemedycyna) w celu ułatwienia świadczenia
usług opiekuńczych poza szpitalami, rozwijanie narzędzi oceny jakości i
skuteczności zintegrowanej opieki.
Do 26 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w międzynarodowym projekcie PJ-032018, Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) Temat
projektu: Orphacodes Project.
Konkurs skupia się na finansowaniu państw członkowskich UE w poprawie
gromadzenia informacji na temat rzadkich chorób poprzez wdrażanie jednolitego
systemu kodyfikacji.

Ogłoszone konkursy na projekty badawcze – NCBR
• Do 12 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w II międzynarodowym
konkursie, zorganizowanym w ramach programu ERA-HDHL pt. „Nutrition &
the Epigenome”.
• Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia
związane z badaniem czynników takich jak dieta, aktywność fizyczna, skład
mikroflory i ich roli w regulacji epigenetycznej na różnych etapach życia.

• Do 10 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w I międzynarodowym
konkursie, zorganizowanym w ramach programu ERA PerMed, pt. „Research
projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and
clinical research with data and ICT solutions.”
• Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z
zakresu medycyny personalizowanej.

Dziękuję za uwagę
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Dział Współpracy Działalności Naukowej

i Współpracy z Zagranicą CMKP
Ul. Kleczewska 63/65
01-826 Warszawa

