Załącznik do uchwały Rady NCN nr 101/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie
priorytetowych obszarów badań podstawowych
Rada Narodowego Centrum Nauki stwierdza, że podstawowym zadaniem Centrum,
określonym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki jest
finansowanie badań podstawowych we wszystkich obszarach nauki. Realizując to zadanie
Rada, przy określaniu warunków konkursów i sposobie oceny wniosków, kieruje się zasadą
tworzenia równych szans wszystkim wnioskodawcom w dostępie do środków finansowych,
niezależnie od dziedziny nauki czy podmiotu, w którym realizowane są badania. Jedynym
i niekwestionowanym kryterium oceny składanych do Narodowego Centrum Nauki wniosków
grantowych jest stopień ich „doskonałości”, ustalanej na podstawie opinii niezależnych
ekspertów.
Równocześnie, w związku z § 18 ust 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki,
zobowiązującym do określenia priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze
strategią rozwoju kraju, Rada ustala je poprzez przyjęcie następujących wskaźników
przyjmowanych przy podziale nakładów finansowych na poszczególne obszary badań:
1. Nauki Ścisłe i Techniczne: od 45% do 55% nakładów.
2. Nauki o Życiu: od 35% do 45% nakładów.
3. Nauki Humanistyczne, Społeczne o Sztuce od 10% do 20% nakładów.
Ponadto Rada Narodowego Centrum Nauki uznaje następujące zadania za priorytetowe:


Szersze otwarcie nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, nauk o ziemi,
nauk rolniczych oraz nauk medycznych na konkurencję na rynku międzynarodowym.



Wspieranie rozwoju naukowego najlepszych młodych uczonych poprzez istotne
zwiększanie ich udziału w przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki środkach
na badania.



Umożliwienie w naukach eksperymentalnych tworzenia dużych, w tym
interdyscyplinarnych, zespołów badawczych zdolnych konkurować o granty European
Research Council.



Zwiększenie udziału nowych zatrudnień w zespołach badawczych finansowanych
z grantów Narodowego Centrum Nauki, w tym postdocków, doktorantów i studentów.



Otwarcie polskich zespołów badawczych na uczonych z zagranicy oraz wspieranie
wyjazdów polskich uczonych na staże i udział w konferencje w ośrodkach
zagranicznych.



Wspieranie inicjatyw konkursów grantowych współorganizowanych z partnerami
Narodowego Centrum Nauki z zagranicy.
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