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Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody „Nicolaus Copernicus”
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” (Nagroda Copernicus) jest
przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki
Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy
niemiecko-polskiej.

Postanowienia ogólne

1. Nagroda jest przyznawana co dwa lata wspólnie dwóm uczonym, jednemu z Niemiec i
drugiemu z Polski. Od nagrodzonych uczonych oczekuje się by mieli szczególne zasługi dla
współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia,
wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej
współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach
badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu
narodów.
2. Uczony może otrzymać nagrodę tylko raz.
3. Kryteria wyboru kandydatów do nagrody to wybitne wspólne osiągnięcia naukowe oraz
wyjątkowe sukcesy we współpracy niemiecko-polskiej.

Procedura konkursowa
§1
1. Kandydatów do konkursu może zgłaszać każdy aktywny przedstawiciel polskiej społeczności
naukowej, posiadający stopień naukowy co najmniej doktora, zatrudniony w instytucji, do
której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, a także każdy aktywny
przedstawiciel niemieckiej społeczności naukowej, posiadający stopień naukowy co najmniej
doktora i zatrudniony w niemieckiej szkole wyższej bądź w innej instytucji naukowej.
2. Informacje o nagrodzie i procedurze konkursowej, a także termin zgłaszania kandydatów są
ogłaszane publicznie.
3. Nominacje powinny być składane do DFG lub FNP w języku angielskim przed upływem
terminu zgłaszania kandydatów. Nominacje mogą być składane na drodze elektronicznej. W
przypadku wysłania zgłoszenia kandydata pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Nominacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Każda nominacja musi dotyczyć zespołu dwóch uczonych, jednego z Polski, i jednego z
Niemiec (dalej określanych jako Kandydaci).
5. Autonominacje będą uwzględniane.
6. Kandydaci:
a) powinni posiadać stopień naukowy co najmniej doktora,
b) powinni być liderami zespołów badawczych,
c) powinni być zaangażowani w aktywne projekty badawcze,
d) nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych, mogących utrudniać im prowadzenie
działalności badawczej.
7. Nominacja może być wycofana na pisemny wniosek osoby nominującej.

§2
1. Nominacje powinny zawierać:
a) potwierdzenie wyjątkowych i wspólnych osiągnięć dwóch kandydatów, zgodnych z
duchem nagrody,
b) lista do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań kandydatów,
c) jeden list polecający dla pary kandydatów; w przypadku autonominacji – wymagane
są dwa takie listy,
d) życiorys każdego z kandydatów.
2. Biura DFG i FNP dokonają formalnej weryfikacji zaproponowanych kandydatów, a ci, którzy z
powodzeniem przejdą tą ocenę otrzymają status osób nominowanych.
3. Jury oceni wartość merytoryczną nominacji w dwuetapowej procedurze.
4. Podczas pierwszego etapu Jury dokona oceny wstępnej (ograniczonej do ogólnej oceny
wszystkich wniosków, np. ich spójności z celami oraz ideą Nagrody Copernicus, znaczenia
oraz wyjątkowości wspólnych prac przeprowadzonych przez kandydatów).
5. Podczas drugiego etapu Jury zwróci się do DFG i FNP z prośbą o wyznaczenie minimum
trzech zewnętrznych recenzentów, którzy dokonają oceny osób nominowanych.

§3
1. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Jury.
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Na wniosek Jury, DFG i FNP mogą podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej edycji.
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§4
1. O wynikach konkursu laureat z Polski zostanie powiadomiony przez FNP, a laureat z Niemiec
przez DFG. DFG i FNP opublikują listę laureatów na swoich stronach internetowych, a
następnie rozpowszechnią tę informacje za pośrednictwem innych mediów.
2. Uroczystość wręczenia nagród będzie odbywała się naprzemian w Polsce i w Niemczech, w
uroczystym miejscu, stosownym dla tej okazji.
3. Lista osób zaproszonych do udziału w uroczystości wręczenia nagrody zostanie ustalona
przez stronę organizującą uroczystość. Organizator uroczystość pokryje również jej koszty.

Postanowienia regulujące prace Jury
§5
1. Jury nagrody składa się z członków stałych Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.
2. Wśród sześciu członków stałych Jury, trzy osoby to przedstawiciele niemieckiej społeczności
naukowej, wyznaczeni przez DFG oraz trzech przedstawicieli polskiej społeczności naukowej,
wyznaczonych przez Zarząd FNP. Kadencja członków stałych Jury trwa 4 lata. Członkowie Jury
mogą pełnić swoją funkcję przez nie więcej niż 2 kadencje
3. Członkowie stali Jury wybiorą spośród siebie przewodniczącego Jury. Do pełnienia funkcji
przewodniczącego będą naprzemiennie wybierani przedstawiciele z Polski i Niemiec.
4. Dla zapewnienia odpowiednich kwalifikacji eksperckich Jury, DFG i FNP mogą powołać do
czterech dodatkowych członków stowarzyszonych Jury, zależnie od dziedzin nauki
reprezentowanych przez kandydatów w danej edycji konkursu.
5. Prawa i obowiązki z zakresu procedury konkursowej, o których mowa w §2 oraz §3 są te
same dla wszystkich członków Jury, niezależnie od ich statusu.
6. DFG i FNP zgadzają się pokrywać koszty organizacji spotkań Jury w sposób zamienny, tj.
kiedy spotkanie organizowane jest w Niemczech, wówczas jego koszty są po stronie DFG,
natomiast gdy spotkanie odbywa się w Polsce, wówczas jego koszty są po stronie FNP.
Wspomniane koszty obejmują: koszty podróży i zakwaterowania dla wszystkich członków
Jury oraz koszty wynajmu sali oraz wyżywienia.

Postanowienia regulujące finansowanie Nagrody
§6
1. Kwota nagrody jest pokrywana wspólnie przez DFG i FNP w równych częściach.
2. Wysokość nagrody dla każdego z dwóch uczonych wynosi po 100 000 EUR.
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3. Laureat nagrody z Polski otrzyma nagrodę w złotych polskich, przeliczonych z euro zgodnie
ze średnim kursem opublikowanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu
dokonania przelewu.

§7
1. Nagroda Copernicus jest przyznawana na podstawie wstępnego planu finansowego
składanego przez kandydatów i zatwierdzonego przez DFG i FNP. Środki te powinny zostać
wykorzystane dla dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.
2. Laureaci będą odpowiedzialni za rozliczenie wydatków odpowiednio z DFG lub FNP.
Wykorzystanie środków z nagrody musi być zgodne z przepisami w zakresie finansowania
projektów naukowych, obowiązującymi odpowiednio w DFG i FNP.
3. Cześć subwencyjna nagrody musi być wykorzystana w ciągu 3 lat od trzymania. Jeżeli w ciągu
tych trzech lat subwencja nie zostanie wykorzystana, laureaci będą mogli zwrócić się do DFG
i FNP o wydłużenie terminu wykorzystania dotacji, bez zwiększenia jej wysokości.
4. Do czasu wykorzystania i rozliczenia części subwencyjnej nagrody, Laureaci mają obowiązek
prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej, a także podejmowania działań
zmierzających do zwiększenia publicznego zrozumienia badań.
5. Środki wykorzystane z naruszeniem umowy podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi
odsetkami.
6. Laureaci i podmioty zatrudniające laureatów mają obowiązek powiadomienia DFG i FNP o
wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na właściwe wykorzystanie subwencji.
7. Subwencja może być cofnięta lub wstrzymana jeżeli Laureaci dopuszczą się naruszenia
przyjętych zobowiązań, dobrej praktyki prowadzenia badań naukowych lub naruszą dobre
imię DFG lub FNP.

Postanowienia końcowe
§8
1. DFG i FNP uznają, że oficjalna nazwa nagrody odnosi się do łacińskiego wersji językowej, tj.
„Nicolaus Copernicus”.
2. DFG i FNP nie roszczą sobie jakichkolwiek praw do wyników badań, które sfinansowane
zostały ze środków nagrody, ani nie ponoszą odpowiedzialności za ich skutki lub
interpretację.
3. Imiona i nazwiska osób przedkładających DFG i FNP nominacje i rekomendacje będą poufne.
DFG i FNP zastrzegają sobie jednak prawo do opublikowania alfabetycznej listy doradców,
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ekspertów, recenzentów oraz osób współpracujących przy wdrażaniu wszystkich
programów.
4. Szczegółowe zasady przyznawania, wykorzystania, sprawozdawczości, cofnięcia, zawieszenia
lub zmiany warunków wykorzystania nagrody określone będą przez DFG i FNP w odrębnych
dokumentach, zgodnie z ich niezależnymi wewnętrznymi regulacjami. Szczegółowe zasady
ustalone przez DFG odnosić się będą do laureata z Niemiec, a zasady ustalone przez FNP do
laureata z Polski.

