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01 \ GG: Podstawy prawne 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), 

 

2. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu 

programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach 

badawczych Unii Europejskiej”, 

 

3.  Ogłoszenie o naborze wniosków. 

 

  



02 \ GG: Cel programu 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

Celem programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach 

badawczych Unii Europejskiej” jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się  

o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.  

 

Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora 

w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.  

 

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane  

z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej  

w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny 

upoważniony przez nią podmiot.  
 



03 \ GG: Adresaci programu 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe,  

o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków 

finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. 

 

 



03 \ GG: Adresaci programu 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

 Jednostki naukowe: 

 

 Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:  

 

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni (zazwyczaj 

jest to WYDZIAŁ), 

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

c) instytuty badawcze, 

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polska Akademia Umiejętności, 

f)  inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a—e, posiadające osobowość prawną  

i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających 

status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja  

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 

 

 



04 \ GG: Możliwości finansowania 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

 

 

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na przygotowanie 

wniosku projektowego do programu badawczego UE wybierając jedną z poniższych opcji: 

 

 

1. pokrycie planowanych kosztów, 

 

 

2. refundację kosztów. 



4.1. \ GG: Pokrycie planowanych kosztów 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

• Środki finansowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

 

• Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, jest zobowiązany  

do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe  

do recenzji dwóch ekspertów. 

 

• Zadaniem eksperta będzie udzielenie wnioskodawcy wskazówek dotyczących 

poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego. 

 

• Eksperci są wskazywani przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. 

 

• O wskazanych ekspertach wnioskodawcę informuje ministerstwo. 

 

 

 

 



4.2. \ GG: Refundacja kosztów 
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Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów 

przygotowania wniosku projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej, 

jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu (threshold) wyznaczonego  

przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej 

punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego (w przypadku konkursu 

dwuetapowego za ostateczną punktację rozumie się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie 

oceny wniosków projektowych). 

 

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego. 

 



05 \ GG: Ogłoszenie o naborze wniosków 

Granty na Granty www.nauka.gov.pl 

• Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze naboru wniosków 

ogłoszonego przez Ministra. 

 

• Nabór wniosków  w ramach I edycji programu zakończył się 31 grudnia 2014 r. 

 

• W pierwszym kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji programu. 

 

• Informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronach Ministerstwa. 
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Adres strony internetowej programu 

www.nauka.gov.pl/granty-na-granty/ 

 

Osoba do kontaktu:  
 

Aleksandra Kropop 

Specjalista  

Wydział Programów Międzynarodowych 

Departament Nauki 

Tel. 22 50 17 150 

e-mail: aleksandra.kropop@nauka.gov.pl  
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