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CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences

in Europe) to koordynowany przez NCN program

realizowany przez 27 instytucji finansujących badania

naukowe z 24 krajów europejskich.

Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości

międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie

współpracy między naukowcami a różnymi grupami

interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe,

instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp.

Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA

i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze,

odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum

CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR

pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

DZIAŁ I CHANSE
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DZIAŁ II KONKURS

Tytuł:

Transformations: Social and cultural dynamics 

in the digital age

Tematy:

▪ Cultural Transformations in the Digital Age

▪ Digitalisation and Social Transformation

Harmonogram:

▪ 9 marca 2021 - ogłoszenie konkursu

▪ 7 maja 2021, 14.00 - termin składania wniosków 

wspólnych skróconych

▪ 7 grudnia 2021, 14.00 - termin składania 

wniosków wspólnych pełnych 

▪ Maj/czerwiec 2022 - wyniki konkursu



DZIAŁ II KONKURS

Informacje na temat konkursu:

Szczegółowy opis tematyki konkursu w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej programu: 

https://chanse.org/call-for-proposals/

Zespół projektowy:

Złożony z co najmniej 4 partnerów z co najmniej 4 państw biorących udział w konkursie, kwalifikujących się do otrzymania 

środków z instytucji finansujących w programie CHANSE  

Czas trwania projektu:

od 24 do 36 miesięcy (w przypadku polskich zespołów 24 miesiące lub 36 miesięcy)

Zalecany maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu:

1 500 000 euro

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, 

Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

https://chanse.org/call-for-proposals/


DZIAŁ II KONKURS

Tematyka konkursu

Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age – zmiany zachodzące w Europie

▪ TOPIC 1: Cultural Transformations in the Digital Age

Identity, values and worldviews

New stories, new aesthetics: Remaining human

The Humanities and technological transformations: past, present, future

▪ TOPIC 2: Digitalisation and Social Transformation

Digitalisation and social relations

Digitalised work and organisations

Knowledge and learning in the digital age



DZIAŁ II KONKURS

Knowledge Exchange

▪ Jakie korzyści badania mogą przynieść społeczeństwu?

▪ Wymiana wiedzy i współpraca między naukowcami zaangażowanymi w projekt oraz instytucjami pozaakademickimi

▪ Zachęta do współpracy z interesariuszami takimi, jak organizacje sektora publicznego, agencje rządowe, organizacje

pozarządowe, instytucje kultury, media, pracodawcy itp.

▪ Przykłady: współpraca z mediami, wystawy w muzeach, warsztaty z artystami, policy briefs, współpraca ze szkołami, uczelniami,

szpitalami

→ HERA – Knowledge Exchange Toolkit

https://heranet.info/assets/uploads/2019/09/Toolkits_13Dec2019.html#content



DZIAŁ II KONKURS

Współpraca międzynarodowa

• Korzyści wynikające ze współpracy

• Wspólne działania, publikacje

Interdyscyplinarność i podejście komparatystyczne

• Współpraca naukowców reprezentujących różne dyscypliny badawcze

• Ujęcia komparatystyczne

Różnorodność (diversity)

▪ Równowaga pod względem płci – wśród kierowników zespołów krajowych

▪ Zaangażowanie naukowców na różnych etapach kariery 

▪ Zaangażowanie krajów typu widening, do których należą:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia,Węgry 



DZIAŁ II OCENA WNIOSKÓW

Ocena merytoryczna

Na podstawie kryteriów oceny merytorycznej pochodzących z Programu Ramowego Horyzont 2020:

➢ Relevance to the call theme (30%)

➢ Excellence (40%)

➢ Impact (20%)

➢ Quality & Efficiency of Implementation (10%)

Outline Proposal będzie oceniany przez ekspertów, którzy niekoniecznie będą specjalistami w obszarze konkretnego 

wąskiego tematu wniosku!



OGŁOSZENIE KONKURSU
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DZIAŁ III OGŁOSZENIE KONKURSU

Oficjalne ogłoszenie konkursu: 9 marca 2021, www.chanse.org.   

Dokumentacja konkursowa:

• Call announcement

• Outline proposal template ( + Financial Form)

• National/Regional Eligibility Requirements

• Frequently Asked Questions & Glossary

System do składania wniosków: Electronic Proposal Submission System

http://www.chanse.org/


DZIAŁ III OGŁOSZENIE KONKURSU

Call Announcement określa m.in.:

▪ tematykę konkursu i zakres merytoryczny projektu;

▪ adresatów konkursu;

▪ dopuszczalny czas trwania projektu;

▪ dane kontaktowe sekretariatu konkursu;

▪ procedurę składania i oceny wniosków na poziomie międzynarodowym, w tym wskazanie systemu do 

składania wniosków;

▪ ogólne zasady dot. konstruowania budżetu konsorcjum;

▪ ogólne warunki, jakie należy spełnić, aby kwalifikować się do udziału w konkursie.

Outline Proposal Form zawiera:

▪ Informacje wymagane w systemie EPSS, za pomocą którego składany jest wniosek tzw. Outline Proposal



DZIAŁ IV PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW

Koordynator 

projektu (PL)

Zespół X +

kierownik 

zespołu (PI)

Zespół Z +

kierownik 

zespołu (PI)

Zespół Y +

kierownik 

zespołu (PI)

POZIOM MIĘDZYNARODOWY 

wniosek oceniany:

▪ FORMALNIE przez 

sekretariat konkursu

▪ MERYTORYCZNIE przez 

międzynarodowy zespół 

ekspertów

POZIOM KRAJOWY  

wniosek oceniany 

formalnie 

wniosek 

wspólny

SYSTEM EPSS

Ścieżka UNISONO

Agencja partnerska = NCN Agencja partnerska Agencja partnerska 

Zespół W +

kierownik 

zespołu (PI)

Agencja partnerska 

uchwała UNISONO https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala137_2020-zal1.pdf

Na etapie Outline Proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowego wniosku do NCN! 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala137_2020-zal1.pdf


DZIAŁ III SPOSÓB WNIOSKOWANIA

OUTLINE PROPOSAL

Opracowywany wspólnie przez polski i zagraniczne zespoły badawcze.

Składany:

▪ przez lidera projektu konsorcjum projektu w elektronicznym systemie składania wniosków wskazanym w dokumentacji 

konkursowej;

Zawiera:

▪ opis wspólnego projektu, w tym:

➢ opis planowanych badań

➢ informacje o zespole projektowym

➢ współpraca z partnerami pozaakademickimi

➢ wyniki projektu (impact), plan publikacyjny

▪ kosztorysy i krótkie uzasadnienie kosztów wszystkich zespołów

▪ CV kierowników zespołów krajowych z wykazami publikacji 

▪ kwestie etyczne

▪ Listy intencyjne od partnerów pozaakademickich



DZIAŁ III OGŁOSZENIE KONKURSU

National/Regional Eligibility Requirements - załączniki z wymogami poszczególnych agencji finansujących 

określają m.in.:

▪ Poziom dofinansowania;

▪ Rodzaj badań, które są finansowane;

▪ Szczegółowy katalog wnioskodawców;

▪ Dodatkowe procedury wymagane na poziomie krajowym;

▪ Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych;

▪ Inne warunki udziału w konkursie.

*OBOWIĄZUJĄ WNIOSKODAWCÓW DANEJ AGENCJI 

(w przypadku zespołów badawczych z Polski obowiązują wytyczne NCN: UNISONO)



DZIAŁ III SPOSÓB WNIOSKOWANIA

Project Leader 

składa Outline

Proposal

Ocena 

formalna na 

poziomie 

międzynarodo

wym i 

krajowym

Ocena 

wniosków 

przez 

międzynarodo

wy panel 

ekspertów

Wybór 

wniosków 

zaproszonych 

do etapu Full 

Proposal

Project Leader 

składa Full 

Propsoal

Ocena 

formalna na 

poziomie 

międzynarodo

wym i 

krajowym

Ocena 

wniosków 

przez 

recenzentów 

zewnętrznych -

specjalistów

Wnioskodawcy 

odpowiadają 

na recenzje 

zewnętrzne, 

tzw. rebuttal

Ocena 

wniosków 

przez 

międzynarodo

wy panel 

ekspertów

Ostateczna 

lista 

finansowanych 

projektów 

Etap Outline Proposal

Etap Full Proposal



This project has recieved funding from the European Union’s Horizon 2020  

research and innovation programme under grant agreement No

101004509.

www.chanse.org 

chanse@ncn.gov.pl

#euchanse

@euchanse

http://www.chanse.org/
mailto:chanse@ncn.gov.pl


20 / 20

T-AP

Trans-Atlantic Platform

Współpraca transatlantycka w obszarze

nauk humanistycznych i społecznych

20 /
X

NCN



Konkurs: Trans-Atlantic Platform „Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World”

Zakres konkursu: pięć obszarów badawczych związanych z COVID-19      

a) redukowanie nierówności,

b) budowanie odporniejszego, bardziej zrównoważonego i inkluzywnego społeczeństwa,

c) wspieranie demokratycznych rządów oraz politycznego zaangażowania, 

d) wspieranie integrujących i odpowiedzialnych innowacji cyfrowych, 

e) zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji medialnej

Czas trwania projektu: 24 miesiące lub 36 miesięcy

NCN - TAP COOPERATION 



O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów 

badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-

Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Kraje uczestniczące w konkursie:

NCN - TAP COOPERATION 



NCN - TAP COOPERATION 

Harmonogram konkursu:

• Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,

• Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,

• Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.,

• Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania

• Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.



NCN - TAP COOPERATION 

Kryteria oceny:

• Intellectual merit

• Relevance to the call

• Quality, innovation and feasibility of the research plan

• Broader impacts

• Partnerhsip and planning



NCN - TAP COOPERATION 

Ocenia wniosków:

Lead Principal 

Investigator

składa Intent

to Submit

Ocena 

formalna 

przez Call 

Secretariat i 

agencje 

krajowe

Lead Principal 

Investigator

składa Full 

Proposal

Ocena 

recenzentów 

zewnętrznych

Ocena panelu 

ekspertów

Wyniki 

konkursu



ZASADY FORMALNE NCN
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DZIAŁ V WYMOGI FORMALNE

Badania podstawowe

Kierownik polskiej części projektu: naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora

Wytyczne dotyczące Open Access: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-

38_2020.pdf#page=2, FAQ Open Access: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Czas trwania projektu: 24 miesiące lub 36 miesięcy

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-38_2020.pdf#page=2
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje


DZIAŁ V KOSZTY

KOSZTY BEZPOŚREDNIE:

▪ wynagrodzenia zespołu badawczego i stypendia naukowe;

▪ aparatura naukowo-badawcza (koszt jednej sztuki aparatury nie może przekraczać 500 000 PLN),

▪ urządzenia i oprogramowanie;

▪ inne koszty bezpośrednie:

➢ materiały i drobny sprzęt;

➢ usługi obce;

➢ podróże służbowe związane z projektem;

➢ wizyty i konsultacje ekspertów spoza konsorcjum międzynarodowego (wnioskodawca polski nie może finansować 

kosztów konsultacji i wizyt współpracowników otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie);

➢ wykonawcy zbiorowi (min. 5 osób);

➢ koszty związane z przygotowaniem publikacji wyników badań np. korekta językowa; 

➢ transfer wiedzy i popularyzacja wyników projektu.



DZIAŁ V KOSZTY

KOSZTY POŚREDNIE:

▪ pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie;

▪ są rozliczane ryczałtem i traktowane jako poniesione;

▪ maks. 20% wszystkich kosztów bezpośrednich; 

▪ dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być 

przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

UWAGA!

▪ Wynagrodzenia pracowników administracyjnych mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

▪ Koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.
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Zachęcamy również do składania wniosków w konkursach:

OPUS 21 – na projekty badawcze ze wszystkich obszarów naukowych dla naukowców na

wszystkich etapach kariery naukowej, DEADLINE: 15 czerwca 2021

Kontakt: informacja@ncn.gov.pl

PRELUDIUM 20 - na projekty badawcze ze wszystkich obszarów naukowych dla naukowców

bez stopnia doktora, DEADLINE: 15 czerwca 2021

Kontakt: informacja@ncn.gov.pl

Dioscuri – konkurs na utworzenie centrów naukowych dla naukowców, którzy otrzymali

stopień doktor maks. 15 lat przed złożeniem wniosku, DEADLINE: 15 czerwca 2021

Kontakt: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl,

WEAVE UNISONO - konkurs na projekty badawcze we współpracy z Austrią, Czechami,

Słowenią, Szwajcarią, Niemcami

Kontakt: magdalena.godowska@ncn.gov.pl

NCN

mailto:informacja@ncn.gov.pl
mailto:informacja@ncn.gov.pl
mailto:malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl


Dziękuję za uwagę!


