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Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów 

przez Narodowe Centrum Nauki 
w latach 2011 – 2012 

 
Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych 
konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady 
Narodowego Centrum Nauki. 

 
 

ROK 2011 
 
Przyjmowanie wniosków: 
 
do 15 czerwca  
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

 
 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
 
 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 
 
 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych 

niewspółfinansowanych. 
 
 
do 15 września 
 

 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, 
mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

 
 
do 15 grudnia 
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
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ROK 2012 
 
Przyjmowanie wniosków: 
 
do 15 marca  
 

 Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora 

 
 
do 15 czerwca 
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

 
 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
 

do 15 września 

 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, 
mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.  
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

 
 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych 

niewspółfinansowanych. 
 

 
do 15 grudnia  
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
 

 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
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TERMINY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI W LATACH 2011-2012 
 

ROK 2011 

Rodzaj konkursu Ogłoszenie 
Składanie 
wniosków 

Zamknięcie 
konkursu 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

15 marca do 15 czerwca 30 listopada 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

15 marca do 15 czerwca 30 listopada 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

15 marca do 15 czerwca 30 listopada 

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych 
niewspółfinansowanych. 

15 marca do 15 czerwca 30 listopada 

Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych 
mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

15 czerwca do 15 września 31 grudnia 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

15 września do 15 grudnia 
30 czerwca 

2012 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

15 września do 15 grudnia 
30 czerwca 

2012 
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 ROK 2012 

Rodzaj konkursu Ogłoszenie 
Składanie 

wniosków 

Zamknięcie 

konkursu 

Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora. 

15 grudnia 2011 15 marca 30 czerwca 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych 
projektów. 

15 marca 15 czerwca 31 grudnia 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

15 marca 15 czerwca 31 grudnia 

Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych 
mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

15 czerwca 15 września 31 grudnia 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

15 czerwca 15 września 31 grudnia 

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych 
niewspółfinansowanych. 

15 czerwca 15 września 31 grudnia 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych 
projektów. 

15 września 15 grudnia 
30 czerwca 

2013 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

15 września 15 grudnia 
30 czerwca 

2013 

    


