
Międzynarodowe konkursy na projekty badawcze

NAUKI SPOŁECZNE

NORFACE DIAL

ERA-NET Smart Urban Futures



Narodowe Centrum Nauki

AGENCJA WYKONAWCZA Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego finansująca badania podstawowe

� BADANIA PODSTAWOWE to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane

przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk

i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani

użytkowanie.
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Konkursy NCN

Naukowcy rozpoczynający karierę naukową

� PRELUDIUM
� ETIUDA Otwarte dla wszystkich naukowców

� SONATA OPUS
� FUGA HARMONIA
� SONATA BIS TANGO

Doświadczeni naukowcy Naukowcy z zagranicy

� MAESTRO POLONEZ
� SYMFONIA



Współpraca międzynarodowa

NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE

� BEETHOVEN (współpraca z DFG)

� HERA (Humanities in European Research Area)

� NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe)

� ERA-NET Smart Urban Futures

NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE

� Chist-ERA II (ERA-NET Information and Communication Science and Technologies)

� M-ERA (nauki materiałowe)

NAUKI O ŻYCIU

� Infect-ERA (ERA-NET on Human Infectious Diseases)

� BiodivERsA – programme on biodiversity

� JPI-EC-AMR (oporność na antybiotyki)

� ERA-CAPS (nauki o roślinach)
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Specyfika konkursów typu ERA-NET

• 3 partnerów pochodzących z 3 krajów członkowskich sieci

• 1 wniosek 

• 1 proces oceny, wspólny zespół ekspertów

• synchronizacja finansowania projektów

• Każdy zespół z danego kraju podpisuje umowę z własną agencją

• Każdy kraj ma własne wymogi formalne
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NORFACE – podstawowe informacje

• 17 krajów europejskich

• 15 mln euro na badania związane z tematem Dynamics 

of Inequality Across the Life-course: structures and 

processes

w tym ok. 920 000 EUR na polskie projekty

• 1 agencja zarządzająca (Handling Agency) obsługująca 

proces ewaluacji wniosków i realizacji projektów
wybranych do finansowania
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Cel konkursu

Wspieranie:

• najlepszych międzynarodowych projektów badawczych 

wykraczających poza granice dotychczasowej wiedzy;

• naukowców rozpoczynających karierę naukową – zaleca się 

zatrudnienie doktorantów oraz badaczy, którzy niedawno otrzymali 

stopień naukowy doktora związany z tematyką składanego projektu;

• procesu transferu wiedzy między jednostkami naukowymi 

a szerokim gronem odbiorców.

9



Proces składania wniosków

� Wniosek w formacie PDF, przygotowany zgodnie z wymogami konkursowymi, 
należy przesłać pocztą elektroniczną poprzez system ISAAC do 30 marca 2016 do 
godziny 13:00.

� W projekcie musi wziąć udział co najmniej 3 kierowników zespołów 
zatrudnionych w uniwersytetach lub jednostkach badawczych, pochodzących z 3 
krajów uczestniczących w programie
� Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Litwa, Irlandia, Holandia, 

Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania. 

� Maksymalny budżet wspólnego projektu - do 1,5 miliona euro

� Długość trwania projektów - do 36 miesięcy 

(początek projektu: najwcześniej 1 września 2017, najpóźniej: 1 marca 2018)

� Wszystkie wnioski oraz poszczególne pozycje w budżecie muszą 

spełniać wymogi formalne określone w dokumencie National Eligibility Rules 
(http://www.norface.net/).
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Kierownik projektu

Main Applicant (MA)

� składa wniosek w imieniu wszystkich zespołów badawczych biorących udział 

w danym projekcie;

� zarządza grantem i odpowiada za kontakt między Agencją Zarządzającą a 

kierownikami zespołów;

� odpowiada administracyjnie i finansowo za realizację całego projektu 

badawczego;

� musi być zatrudniony w instytucji z kraju należącego do sieci NORFACE.

Rolę MA można pełnić tylko w jednym wniosku.
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Kierownik zespołu

� W każdym wspólnym projekcie musi brać udział co najmniej 3 kierowników zespołów
(tzw. Applicants) z 3 krajów uczestniczących w programie.

� Każdy z kierowników kieruje zadaniami badawczymi realizowanymi w instytucji, w 

której jest zatrudniony.

� Jeden z kierowników przyjmuje również rolę lidera projektu (tzw. Main Applicant).

� Każdy z kierowników zespołu musi spełniać wymogi formalne odnoszące się do 

kierownika sformułowane przez agencję finansującą badania naukowe w danym kraju 

(NCN).

� Naukowiec może uczestniczyć w maksymalnie 2 wnioskach (ale tylko w jednym jako 

Main Applicant).

� Może być więcej niż jeden kierownik zespołu w danym kraju pod warunkiem, że każdy 

z nich kieruje zespołem badawczym pochodzącym z różnych instytucji (jeden z nich 

powinien być narodowym punktem kontaktowym).
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Co-operation partners

Rolę partnera współpracującego (Co-operation Partner) mogą pełnić: 

1. jednostki nieakademickie 

2. naukowcy nie należący do sieci NORFACE.

� Partner współpracujący nie otrzymuje finansowania w ramach 

projektu. 

� Podczas składania pełnego wniosku (Full Proposal) partner 

współpracujący musi zaznaczyć, z jakich źródeł będą finansowane jego 

prace badawcze.
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Wniosek

� Wniosek jest składany w języku angielskim.

� Wniosek w formacie PDF kierownik projektu (Main Applicant) 

przesyła przez system ISAAC. Informacje będą na stronie NORFACE.

� Zakończenie naboru wniosków, tzw. Outline Proposals: 30 marca 
2016 r. (13.00)
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Proces oceny wniosków

1. etap: Outline Proposals 
(Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 
2016 do godz. 13.00)

� Wnioski oceniane są przez międzynarodowy panel 
ekspertów wybranych i zatwierdzonych przez Network 
Board.

� Wybrani wnioskodawcy zostaną poinformowani w lipcu 
2016 r. o konieczności przesłania pełnego opisu projektu 
(Full Proposal).

2. etap: Full Proposals (nabór wniosków: do 12 października 
2016 r. do godz. 13.00)
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Kryteria oceny

� Naukowa wartość projektu

� Jakość i wydajność procesu wdrażania projektu i zarządzania
projektem

� Zakładany wpływ na dyscyplinę naukową
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Harmonogram konkursu

12 stycznia 2016 Ogłoszenie konkursu

30 marca 2016        Zamknięcie naboru wniosków skróconych (Outline Proposals)

marzec - czerwiec 2016 Proces oceny

lipiec 2016 Wyniki oceny + zaproszenie do składania szczegółowych projektów (Full Proposals)

12 października 2016    Zamknięcie naboru wniosków - Full Proposals

Listopad – luty 2017 Recenzje ekspertów zewnętrznych - Full Proposals

Luty 2017 Komentarze i uwagi wnioskodawców

Kwiecień 2017 Posiedzenie Panelu: ewaluacja Full Proposals

Czerwiec 2017 Decyzje o finansowaniu wniosków

Wrzesień 2017 Rozpoczęcie projektów badawczych
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Dokumentacja konkursowa

� Programme text (PDF)

� Call for Proposals (PDF)

� National Eligibility Requirements (PDF)

� Outline Proposal Application Template (Word)

� Budget template (Excel)

� Frequently Asked Questions (PDF)

Dokumenty są dostępne na stronie: 

www.norface.net
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ERA-NET Smart Urban Futures
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BUDŻET



Budżet
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Tabelka budżetowa na II etapie składania wniosków

KURS EURO
Norface 1 € = 4,3340 PLN

Smart Urban Futures 1 € = 4,0198 PLN



Wynagrodzenia 
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WYNAGRODZENIA:

• przeznaczone wyłącznie dla kierownika i wykonawców projektu 

� umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, stypendia dla 

doktorantów i studentów (maks. 3000 miesięcznie)

• nie można finansować wynagrodzeń pracowników administracyjnych 

i finansowych

TYPY WYNAGRODZEŃ

• wynagrodzenia etatowe (pełnoetatowa umowa o pracę) dla 

kierownika oraz post-doca

• wynagrodzenia dodatkowe dla członków zespołu

• stypendia naukowe 



Wynagrodzenia etatowe

POST-DOC

• Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

• Maks. 85 000 PLN/ rocznie (brutto brutto, zawiera trzynastki)

• W tym samym czasie nie może pobierać wynagrodzenia w żadnej innej formie ze środków NCN

• Kierownik nie był jego promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim 

(warunek niekonieczny dla jednej osoby)

• W czasie pobierania tego wynagrodzenia, nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie 

umowy o pracę u innego pracodawcy

• Musi być wybrany w otwartym konkursie (kierownik projektu jest przewodniczącym komisji 

rekrutacyjnej.

! Łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie powinien przekraczać 

dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby nie może być 

krótsze niż 6 miesięcy.
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Wynagrodzenia dodatkowe

Jeżeli kierownik jest już zatrudniony w jednostce, w której będzie realizowany projekt, 

wynagrodzenia dodatkowe na każdy miesiąc realizacji projektu wynoszą:

• 5 000 PLN dla jednej osoby (kierownika projektu)

• 6 000 PLN dla dwóch osób (co najwyżej 5 000 PLN dla kierownika)

• 7 000 PLN dla trzech osób (co najwyżej 5 000 PLN dla kierownika)

• 8 000 PLN dla czterech osób (co najwyżej 5 000 PLN dla kierownika)

• 9 000 PLN dla pięciu osób (co najwyżej 5 000 PLN dla kierownika)

W powyższych sumach mieści się wynagrodzenie kierownika projektu. 
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Wynagrodzenie etatowe

Jeżeli kierownik przewiduje pobieranie wynagrodzenia etatowego w 
projekcie

(= nie jest zatrudniony na umowę o pracę w innej instytucji, nie pobiera 
wynagrodzenia z NCN)

(maks. 150 000 PLN rocznie, brutto brutto, zawiera trzynastki),

wynagrodzenia dodatkowe dla pozostałych wykonawców wynoszą:

• 1 000 PLN dla jednej osoby

• 2 000 PLN dla dwóch osób

• 3 000 PLN dla trzech osób 

• 4 000 PLN dla czterech lub więcej osób
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Inne koszty

1. Aparatura i oprogramowanie  – jedna sztuka: maks. 150 000 PLN

2. Inne koszty bezpośrednie

� materiały i drobny sprzęt

� usługi obce

� wyjazdy służbowe

� wizyty i konsultacje

� wykonawcy zbiorowi

� Inne

� Koszty promocji wyników badań

3. Koszty pośrednie – maks. 30% 
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Budżet

Koszty niekwalifikowalne:

1. Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów (z wyjątkiem kosztów osobowych: 

zwrot kosztów podróży, dieta)

2. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych i finansowych

3. Koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych)

4. Składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

5. Koszty remontów, dostosowywania i utrzymania pomieszczeń

6. Koszty bankowe i usług pocztowych, opłaty manipulacyjne, administracyjne

7. Ryzyko kursowe i inne ryzyka
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Kontakt

NORFACE

Anna Marszalek, tel. 12 341 9170, anna.marszalek@ncn.gov.pl

Malwina Gębalska, tel. 12 341 9017, malwina.gebalska@ncn.gov.pl

ERA-NET Smart Urban Futures

Joanna Komperda, tel. 12 341 9138, joanna.komperda@ncn.gov.pl

Kinga Sekerdej, tel. 12 341 9172, kinga.sekerdej@ncn.gov.pl
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www.ncn.gov.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony NCN:




