
Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy konkurs POLS  

Nowy konkurs POLS - dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy ogłosiło Narodowe 
Centrum Nauki. Naukowcy po raz kolejny mogą też starać się o środki z cieszących się 
największą popularnością konkursów - OPUS i PRELUDIUM. 

POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” 
finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. Celem konkursu 
POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający  
z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Łącznie  
w konkursie POLS do zdobycia jest ponad 7 mln euro - informuje Narodowe Centrum Nauki  
w przesłanym komunikacie. 

Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, 
która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie 
studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować  
o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. 

W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację 
lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty 
związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25 
proc. wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej 
aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze 
mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach 
będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 
kwietnia 2024 r. 

Już po raz dziewiętnasty ogłoszono konkurs OPUS skierowany do naukowców na wszystkich 
etapach kariery naukowej. Budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł. 

Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 
48 miesięcy. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu 
projektu. Naukowcy, w odróżnieniu od poprzednich edycji, mają możliwość ubiegania się  
o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, 
a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim 
dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno 
dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu 
jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania 
projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym 
studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej 
edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień 
doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. 

Również po raz dziewiętnasty startuje konkurs PRELUDIUM, którego adresatami są osoby 
nieposiadające stopnia naukowego doktora. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł. 

Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy 
doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 
36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi 
odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20 proc. 
kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest 



liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. 
W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się 
znaleźć jeszcze tylko jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas 
realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez 
co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być 
tylko raz. 

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania 
wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 
r. Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.  
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