
Informacje podstawowe 

System podpowiada, które pola należy wypełnić oraz 

informuje o błędach. 

Klikając     można odczytać podpowiedź, jak wypełnić dane pole. 



* oznaczone są pola, których wypełnienie jest obowiązkowe 

Informacje podstawowe 



Informacje podstawowe 

W sekcji tej należy podać: 
 

• tytuł i słowa kluczowe (języku polskim i w języku 
angielskim) 

• panel NCN 

• pomocnicze określenia identyfikujące 

 



❷ 

❶ 



Załączanie wniosku wspólnego 

W tym miejscu załączamy dokumenty złożone na poziomie międzynarodowym, które nie są 

częścią wniosku wspólnego, jednak stanowią integralną część dokumentacji.  

 CV trzeba załączyć w wersji wymaganej przez 

agencję wiodącą (konkursy dwustronne) / 

Sekretariat konkursu (konkursy wielostronne). 

W zależności od konkursu CV może być częścią 

wniosku wspólnego lub dodatkowym dokumentem. 

Należy załączyć wniosek wspólny, który jest tożsamy z wnioskiem złożonym wcześniej na poziomie 

międzynarodowym/ w agencji partnerskiej. Informacje podane we wniosku wspólnym nie mogą być 

sprzeczne z informacjami podanymi we wniosku krajowym wypełnianym w systemie OSF 



Uwaga! Należy stosować odpowiednią wersję językową. 

Tytuł projektu należy podać w dwóch tożsamych wersjach 

językowych, po polsku i po angielsku. Można go dowolnie 

modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku. Tytuł w języku 

angielskim musi być taki sam jak  tytuł podany przez 

wnioskodawcę we wniosku wspólnym  

Słowa kluczowe należy podać zarówno w języku polskim jak  

i angielskim, mają one dobrze odzwierciedlać tematykę 

projektu. Wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub 

średnikami. Słowa kluczowe w obu wersjach językowych 

muszą być tożsame. 

Akronim (jeśli jest wymagany) 

musi być taki sam, jak podany we wniosku wspólnym 



Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN 

zgodny z zakresem obowiązującym w dokumentacji konkursowej  w ramach trzech głównych dyscyplin 

naukowych: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – 

nauki o życiu. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu samodzielnie.  

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn


❶ 

❷ ❸ 

Należy rozwinąć listę, wybrać jeden panel NCN: HS1-HS6, NZ1-NZ9, ST1-ST10 i zapisać dane.  



Pomocnicze określenia identyfikujące 

Najpierw należy wybrać dyscyplinę tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. 

Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek. Można wybrać 

od 1 do 3, w tym co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego, do 

którego składany jest wniosek. 
 



❶ 

❷ ❸ 



Dodawanie pomocniczych określeń identyfikujących 

edytowanie pomocniczego określenia identyfikującego 

usuwanie pomocniczego określenia identyfikującego 



Dodawanie pomocniczych określeń identyfikujących 



należy zaznaczyć 

pomocnicze określenie 

identyfikujące, które 

chcemy przesunąć 

przyciski do 

przesuwania 
❶ 

❷ 

❸ 

Zmiana kolejności pomocniczych określeń identyfikujących 


