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Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencj  
wykonawcz  powo an  do wspierania 
dzia alno ci naukowej w zakresie bada  
podstawowych, czyli prac eksperymentalnych 
lub teoretycznych podejmowanych przede 
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy 
o podstawach zjawisk i obserwowalnych 
faktów, bez nastawienia na praktyczne 
zastosowania ani u ytkowanie
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Organy i struktura Narodowego 
Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki: 
24 cz onków Rady  powo anych przez Ministra 
spo ród kandydatów wskazanych przez Zespó  
Identyfikuj cy

Dyrektor Narodowego Centrum 
Nauki

100 pracowników 
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Panele NCN
25 paneli dziedzinowych (dyscyplin 
lub grup dyscyplin), tematycznie 
pokrywaj cych ca y obszar bada  
naukowych, w trzech g ównych dzia ach:

HS — Nauki Humanistyczne, Spo eczne 
i o Sztuce

ST — Nauki cis e i Techniczne
NZ — Nauki o yciu
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Panele dziedzinowe nauk 
humanistycznych, spo ecznych i o sztuce

HS1 Fundamentalne pytania o natur  
cz owieka i otaczaj cej go rzeczywisto ci

HS2 Kultura i twórczo  kulturowa
HS3 Wiedza o przesz o ci
HS4 Jednostka, instytucje, rynki
HS5 Normy i w adza
HS6 Cz owiek i ycie spo eczne
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Rodzaje konkursów cz.1
OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie 
zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
niezb dnej do realizacji tych projektów

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynaj ce karier  naukow  nieposiadaj ce 
stopnia naukowego doktora

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez 
osoby rozpoczynaj ce karier  naukow  posiadaj ce stopie  
naukowy doktora

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze maj ce na celu 
powo anie nowego zespo u naukowego, realizowane przez osoby 
posiadaj ce stopie  naukowy lub tytu  naukowy, które uzyska y 
stopie  naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem 
wyst pienia z wnioskiem
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Rodzaje konkursów cz.2
HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane 
w ramach wspó pracy mi dzynarodowej

MAESTRO – konkurs dla do wiadczonych naukowców na 
projekty badawcze maj ce na celu realizacj  pionierskich bada  
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, wa nych dla rozwoju 
nauki, wykraczaj cych poza dotychczasowy stan wiedzy, których 
efektem mog  by  odkrycia naukowe

SYMFONIA – na mi dzydziedzinowe projekty badawcze 
realizowane przez wybitnych naukowców, których badania 
wyró niaj  si  najwy sz  jako ci , odwa nym przekraczaniem 
granic pomi dzy ró nymi dziedzinami nauki, przyczyniaj c si  do 
tworzenia nowych warto ci i otwierania nowych perspektyw 
w nauce

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie
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Rodzaje konkursów cz.3
FUGA – konkurs na sta e krajowe po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora

TANGO – konkurs na projekty zak adaj ce wdra anie 
w praktyce gospodarczej i spo ecznej wyników uzyskanych 
w rezultacie bada  podstawowych

Konkursy mi dzynarodowe
Przysz o  pa stwa opieku czego (Welfare State Futures) –
na projekty z zakresu nauk spo ecznych
ASPERA – PER ASPERA AD ASTRA – na projekty badawcze 
z zakresu astrofizyki cz stek
HERA JRP „Cultural Encounters” – na projekty 
z zakresu nauk humanistycznych
Cross-Disease Analysis of Pathways – na temat chorób 
neurozwyrodnieniowych
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Ocena rzetelno ci i bezstronno ci opinii 
ekspertów przez Koordynatorów

Etap 1 Etap 2
Ocena merytoryczna
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ranking

-owe

Dysk-
usja

panel-
owa

Ocena 
przez  

ekspertów
zewn trzn.

Proces oceny wniosków

Dyskusja 
panelowa

Oceny 
indywid. 

przez 
dwóch 

ekspertów 

Ocena 
formal

-na



Aktualnie otwarte konkursy

SYMFONIA 2, ETIUDA 2, FUGA 3, TANGO 1
termin sk adania wniosków: 17 marca 2014 r.

JPND, Infect-Era
termin sk adania wniosków: 18 lutego 2014 r. 
oraz 2 kwietnia 2014 r.

Najbli sze konkursy
OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7 

planowany termin og oszenia ww. konkursów: 
15 marca 2014 r.
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HS – projekty zakwalifikowane do finansowania 
w poszczególnych panelach w 2013 r.

Panel
Liczba projektów

zakwalifikowanych do 
finansowania

Kwota (z )

HS1 60 8 692 877 
HS2 146 33 898 005 
HS3 123 28 596 737 
HS4 180 41 301 503 
HS5 120 20 110 807 
HS6 112 39 772 934 
OGÓ EM 741 172 372 863 
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Beneficjenci konkursów rozstrzygni tych 
w 2013 r. w grupie nauk HS

Beneficjent Wysoko finansowania 
(z )

Uniwersytet Warszawski 35 375 563 
Uniwersytet Jagiello ski 21 848 326 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 11 436 986 
Uniwersytet Wroc awski 8 597 580 
Uniwersytet ódzki 8 510 280 
Szko a G ówna Handlowa w Warszawie 7 492 652 
Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej 
w Warszawie

5 437 156 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN 4 018 449 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 3 572 487 
Uniwersytet l ski w Katowicach 3 518 269 
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Beneficjenci konkursów OPUS, PRELUDIUM, 
SONATA rozstrzygni tych w grupie nauk HS 
w 2013 r. 
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Beneficjenci konkursów OPUS, PRELUDIUM, 
SONATA rozstrzygni tych w 2013 r. – panel HS3
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Finansowanie projektów badawczych od 
pocz tku dzia alno ci NCN do ko ca 2013 r.

Grupa nauk
Liczba

finansowanych 
projektów

Kwota (z )

HS 1999 384 679 479 

ST 2774 1 202 900 680 

NZ 2020 954 402 008 

OGÓ EM 6793 2 541 982 167 
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Zapraszamy na stron  www

www.ncn.gov.pl
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GRAMY DLA 
POLSKIEJ NAUKI!


