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Programmes
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of the Foundation for Polish Science

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku.
Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu
non-profit, realizującą misję wspierania nauki.

więcej: www.fnp.org.pl

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych
modernizację warsztatów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki
wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć
i wynalazków naukowych
Zasady działania FNP:
wsparcie kierujemy bezpośrednio do naukowców i zespołów badawczych
wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach
konkursowych
najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia
jest doskonałość naukowa
osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów FNP jest oceniany przez uznanych
w swoich dziedzinach, polskich i zagranicznych, uczonych (metoda peer-review)
wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadą „trudnego pieniądza”
(wysoka konkurencyjność przy wyborze beneficjentów)


The Foundation for Polish Science (FNP) began its work
in 1991. It is a non-governmental, apolitical, non-profit
organisation committed to its mission of supporting
science and research.

The principles of the FNP’s activities:
we target our support directly at scientists and research teams
all our grants, prizes and stipends are always awarded on a competitive basis
the most significant criterion that determines whether support is awarded
is academic excellence
the achievements and output of participants in the FNP’s funding competitions
are assessed by Polish and international scholars, renowned in their fields,
using a peer-review approach
support is awarded in accordance with the principle of “tight money”
(i.e. a high degree of competitiveness in the process of selecting beneficiaries)


more: www.fnp.org.pl

The Foundation realises the aims outlined in its statute by:
supporting outstanding scientists and research teams
modernising research laboratories and spaces in all academic disciplines
assisting innovative projects and commercialising scientific discoveries
and inventions



W 2015 roku Fundacja zamierza przeznaczyć na wsparcie najlepszych uczonych
i zespołów badawczych ok. 10,9 mln zł ze środków własnych i ok. 16,5 mln zł ze
środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach zobowiązań podjętych zarówno w 2015 r., jak też w latach wcześniejszych, Fundacja przekaże beneficjentom w 2015 roku 52 mln zł (w tym: 35,7 mln zł ze środków strukturalnych oraz
16,5 mln zł ze środków własnych).

więcej: www.fnp.org.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursów, regulaminy, formularze on-line,
dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku, bieżące aktualizacje dotyczące programów oraz ewentualnych nowych propozycji programowych uruchamianych
w 2015 roku: www.fnp.org.pl


In 2015 the Foundation intends to award around 10.9 million zlotys (ca. €2.6 million)*
of its own funds and 16.5 million zlotys (ca. €3.9 million) of EU structural funds
to support the most outstanding scientists and research teams. Furthermore, within
the scope of its existing financial commitments for 2015, as well as those from
previous years, the Foundation will award beneficiaries a further 52 million zlotys
(ca. €12.3 million), of which 35.7 million (ca. €8.5 million) comes from structural
funds and 16.5 million (ca. €3.9 million) from the Foundation’s own funds.

* A simplified exchange rate was applied when converting zlotys to euros: EUR 1.00 = PLN 4.2.
(the actual conversion could be different due to currency exchange rate changes).

more: www.fnp.org.pl

Detailed information on the rules of funding competitions, regulations, online application forms, essential documents relating to the application process, current updates
regarding the programmes and any further additions to the programme launched
in 2015 can be found at www.fnp.org.pl
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NAGRODY I STYPENDIA
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Nagroda FNP
Nagroda jest przyznawana za wybitne, ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy poznawcze.
Nagrody są przyznawane są w czterech obszarach:
nauk o życiu i o Ziemi
nauk chemicznych i o materiałach
nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich
nauk społecznych i humanistycznych
Wysokość indywidualnej Nagrody w 2015 r. wynosi 200 000 zł.

więcej: www.fnp.org.pl

Konkurs w oparciu o nominacje (termin zgłaszania nominacji do konkursu
jest publikowany na stronie www.fnp.org.pl)
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PRIZES AND STIPENDS

FNP Prize
This prize is awarded for outstanding, clearly-defined and verified scientific achievements which have recently opened up new experimental perspectives.
The Prizes are awarded in four areas:
Life and Earth sciences
Chemical and Material sciences
Mathematics, Engineering and Physical sciences
Humanities and Social sciences
The amount awarded for the individual Prize in 2015 is 200.000 zlotys (ca. €47.600).

more: www.fnp.org.pl

This competition run on a closed basis (the deadline for submitting nominations
to this competition is published at www.fnp.org.pl)

NAGRODY I STYPENDIA
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Program MISTRZ
subsydia profesorskie
Konkurs 2015: nauki społeczne i humanistyczne
Subsydia wspierające wybitnych uczonych w podjęciu nowego kierunku badań lub
kontynuowaniu prowadzonych już prac badawczych. Program jest adresowany
do osób, które potrafią łączyć wysokiej jakości pracę badawczą z kształceniem młodej
kadry.
Konkurs co roku obejmuje inny spośród czterech obszarów badawczych:
nauk o życiu i o Ziemi
nauk chemicznych i o materiałach
nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich
nauk społecznych i humanistycznych

więcej: www.fnp.org.pl

W 2015 roku przyznanych zostanie do 10 subsydiów, każde w wysokości do 300 000 zł.
Okres realizacji subsydium zależy od laureata i może trwać od 12 do 36 miesięcy.
Konkurs w oparciu o nominacje (termin zgłaszania nominacji do konkursu
jest publikowany na stronie www.fnp.org.pl)
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PRIZES AND STIPENDS

MISTRZ (MASTER) programme
Academic grants for professors
2015 competition: Humanities and Social Sciences
These grants support outstanding scholars in developing a new direction in their
research or in continuing existing work. The programme is aimed at those who are
capable of combining research excellent work with educating younger researchers.
Each year the competition focuses on one of the four research areas:
Life and Earth sciences
Chemical and Material sciences
Mathematics, Engineering and Physical sciences
Humanities and Social sciences
In 2015, up to ten grants will be awarded, each of which will be worth up to 300.000
zlotys (ca. € 71.400). The period over which the grant can be used is defined by the
holder of the prize and can last between 12 and 36 months.

more: www.fnp.org.pl

This competition run on a closed basis (the deadline for submitting nominations
to this competition is published at www.fnp.org.pl)

NAGRODY I STYPENDIA
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Program WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE
stypendia typu sabbatical leave dla laureatów programu MISTRZ
Stypendia dla laureatów programu MISTRZ, którzy zakończyli realizację projektu
finansowanego z subsydium FNP, umożliwiające im wyjazd o charakterze sabbatical leave do uznanych ośrodków naukowych za granicą i prowadzenia tam pracy
badawczej.
Wysokość stypendium (przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy) wynosi
do 5 500 euro miesięcznie.
W 2015 roku przyznanych zostanie do 3 stypendiów wyjazdowych.
Konkurs dla laureatów programu MISTRZ

Program IDEE DLA POLSKI

więcej: www.fnp.org.pl

stypendia dla laureatów ERC Starting Grants
Program oferujący wsparcie dla laureatów ERC (European Research Council) Starting
Grants, którzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany z grantu ERC
w polskim ośrodku naukowym.
Czas otrzymywania stypendium to maksymalnie 3 lata, a informacje o jego wysokości podajemy na naszej stronie internetowej.
Konkurs w trybie ciągłym
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PRIZES AND STIPENDS

Sabbatical fellowships for laureates of MISTRZ
(MASTER) Programme
These grants for winners of the MISTRZ/MASTER prize who have completed a project
financed by a FNP grant enable them to undertake sabbatical leave to be spent
at recognised international scientific centres where they can conduct research.
The grant (awarded for a period of 3 to 6 months) is worth up to €5.500 per month.
Up to 3 travel grants will be awarded in 2015.
This competition is for those awarded the MISTRZ/MASTER grant

IDEAS FOR POLAND Programme
Subsidies for ERC Starting Grants recipients

The maximum period for which this scholarship can be awarded is three years and
information about the value of this award can be found on our website.
This competition is run on an ongoing basis

more: www.fnp.org.pl

This programme offers support for holders of ERC (European Research Council)
Starting Grants, who intend to carry out a research project financed by an ERC grant
at a Polish research institution.

NAGRODY I STYPENDIA
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Program START
stypendia dla młodych uczonych
Stypendia dla stojących u progu kariery młodych badaczy, którzy mogą się już wykazać sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stanowią zachętę do dalszego rozwoju
poprzez umożliwienie stypendystom pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 000 zł.
Fundacja przyzna w 2015 roku ok. 130 rocznych stypendiów.
Laureaci stypendiów START z roku poprzedniego mogą ubiegać się o stypendium
na kolejny rok, o ile spełniają wszystkie warunki formalne obowiązujące kandydatów
ubiegających się o stypendium na pierwszy rok. Warunkiem otrzymania stypendium
na drugi rok są udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć
przedstawionych rok wcześniej.

więcej: www.fnp.org.pl

W ramach stypendium START Fundacja finansuje także krótkie wyjazdy studyjne
laureatów do zagranicznych ośrodków naukowych, służące nawiązaniu współpracy
i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach.
Fundacja może przyznać specjalne stypendium im. prof. Barbary Skargi temu z laureatów programu START, którego badania najodważniej przełamują granice między
dziedzinami nauk.
Ponadto, stypendia dla laureatów konkursu, których wnioski zostały najwyżej ocenione przez recenzentów w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych, zostaną powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku
publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych).

Termin składania wniosków: do 30 października 2015 roku
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PRIZES AND STIPENDS

START Programme
Scholarships for early-career researchers
These scholarships are for young researchers about to embark on an academic career who
are already able to demonstrate success in their scientific field. The awards aim to encourage further development by enabling holders to fully dedicate themselves to research.
The scholarship is worth 28.000 zlotys (ca. €6.700) per year.
The Foundation will award approx. 130 one-year scholarships in 2015.
START award holders from the previous year can also apply for a second year of funding if they satisfy all the formal criteria that apply to candidates applying for the first
year grant. Scholarships can be awarded for a second year on condition that the applicant can demonstrate progress in his or her research in relation to the achievements
presented one year previously.

The Foundation can also award the special Prof. Barbara Skarga Scholarship to the
laureate of the START programme whose research proves boldest in breaking down
barriers between academic disciplines.
Furthermore, the scholarships for those award holders who were appraised most highly
in three research fields – the humanities and social sciences, natural and medical sciences,
and science and technology – will be increased using funds acquired by the Foundation
through income given to organisations serving the public good (these come from 1%
of personal income tax that can be awarded to an organisation of the taxpayer’s choice).

Applications must be submitted by the deadline of 30 October 2015

more: www.fnp.org.pl

As part of the START scholarships, the Foundation also funds short research visits
for award holders to attend international research centres with the aim of enabling
cooperation and becoming acquainted with the working methods of such centres.

NAGRODY I STYPENDIA
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Stypendium naukowe im. Leszka Kołakowskiego
W 2015 roku Fundacja ogłosi konkurs na stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem
nowego programu stypendialnego jest wyróżnienie uczonych posiadających stopień
doktora oraz wybitny dorobek naukowy w zakresie historii filozofii do 1939 r. i zagadnień, które były bliskie zainteresowaniom prof. Leszka Kołakowskiego.
Stypendium będzie przyznawane na okres 12 miesięcy, raz na dwa lata.

więcej: www.fnp.org.pl

Konkurs o stypendium zostanie ogłoszony w II połowie 2015 roku i będzie on
miał zamkniętą formułę (konkurs w oparciu o nominacje).
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendium zostaną
opublikowane na stronie internetowej FNP w momencie ogłoszenia konkursu.
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PRIZES AND STIPENDS

The Leszek Kołakowski Honorary Fellowship
In 2015 the Foundation will announce a competition for the Leszek Kołakowski
Honorary Fellowship. The aim of this new scholarship programme is to distinguish
scholars who have been awarded a doctorate and can demonstrate a significant body
of work in the field of the history of philosophy to 1939, while also relating in their
work to the questions that reflected the interests of Prof. Leszek Kołakowski.
The fellowship will be awarded for twelve months on a biannual basis.

more: www.fnp.org.pl

The competition for this fellowship will be announced in the second half of 2015
and will be of a closed nature (a competition based on a system of nominations).
Detailed information on the rules for awarding this fellowship will be published
on the FNP website at the time of the announcement of the competition.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa
Wspólne przedsięwzięcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i American Association for
the Advancement of Science (AAAS), którego celem jest wzmocnienie i podkreślenie
wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych.
Wyboru laureatów spośród osób nominowanych dokonuje jury powoływane przez
AAAS i FNP, po zasięgnięciu opinii ekspertów zewnętrznych.
Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm naukowcom za wybitne
osiągnięcie naukowe z dowolnej dziedziny nauki, które zostało uzyskane w ramach
współpracy polsko-amerykańskiej. Wysokość Nagrody wynosi 5000 USD dla każdego
z dwóch laureatów.
Nagroda jest przyznawana co dwa lata.
Konkurs ogłoszony w 2013 r. zostanie rozstrzygnięty pod koniec roku 2014.
Kolejny konkurs zostanie zorganizowany pod koniec 2015 roku.

więcej: www.fnp.org.pl

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
Wspólne przedsięwzięcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), wyróżniające najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej mogących wykazać się wybitnym dorobkiem
badawczym będącym rezultatem tej współpracy.
Wyboru laureatów spośród osób nominowanych dokonuje jury powoływane przez
DFG i FNP, po zasięgnięciu opinii ekspertów zewnętrznych.


19

INTERNATIONAL COOPERATION

Polish-American Scientific Award
This joint project of the Foundation for Polish Science and the American Association
for the Advancement of Science (AAAS) aims to strengthen and emphasise the value
of cooperation between Polish and American scholars.
The prize winners are selected from among the nominees by a jury formed by the
AAAS and FNP following consultation with external experts.
The prize is awarded on a competitive basis to two scholars for outstanding academic
achievement in any academic field that was produced through Polish-American
cooperation. The award stands at $5000 for each of the two laureates.
The prize is awarded biannually.
The 2013 competition will be judged at the end of 2014.
A further call will be organised towards the end of 2015.

A joint endeavour of the Foundation for Polish Science and the German Research
Foundation (DFG), which recognises the most active participants in Polish-German
academic cooperation who can demonstrate outstanding research resulting from
such collaboration.
The prize winners are selected from among the nominees by a jury formed by the DFG
and FNP following consultation with external experts.


more: www.fnp.org.pl

The Polish-German COPERNICUS Scientific Award

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (po 100 000 euro dla każdego z dwóch
laureatów).
Laureat z Polski otrzymuje:
subsydium w wysokości 80 000 euro z przeznaczeniem na kontynuację
współpracy polsko-niemieckiej,
nagrodę imienną w wysokości 20 000 euro.
Nagroda jest przyznawana co dwa lata.
Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2015 roku,
kiedy to rozpocznie się zbieranie nominacji do Nagrody.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta

więcej: www.fnp.org.pl

Stypendium to stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta
(Alexander von Humboldt Stiftung). Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych wybitnych uczonych niemieckich oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy nimi i polskimi badaczami.
Stypendia są przyznawane na okres od 4 do 6 miesięcy i można je wykorzystywać
w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jednym,
a w uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce.
Wysokość stypendium wynosi równowartość 4 000 euro miesięcznie.

Termin składania wniosków: do 30 września 2015 roku
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INTERNATIONAL COOPERATION

The award totals €200.000 (€100.000 for each of the two laureates).
The Polish laureate receives:
a grant of €80.000 designated for continuing Polish-German cooperation,
a personal prize worth €20.000.
The prize is awarded biannually.
The next competition will be launched in the first quarter of 2015, beginning
with a call for nominations for the Prize.

Alexander von Humboldt Polish Research Fellowship

The fellowships are awarded for a period of four to six months and they can be used
in portions lasting a few months over the course of the following three years in order
to visit one research centre in Poland – or, in exceptional cases requiring justification, multiple centres.
The fellowship is worth the the equivalent of €4.000 per month.

The deadline for submitting applications is 30 September 2015

more: www.fnp.org.pl

This fellowship is the counterpart of the Humboldt-Forschungspreis, a prestigious award given to international scholars by Germany’s Alexander von Humboldt
Foundation. The aim of the prize is to honour the outstanding achievements
of German scholars while also stimulating long-term collaboration between them and
Polish researchers.

WYDAWNICTWA
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Program MONOGRAFIE
Publikacja wyłanianych w drodze stałego konkursu monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Składane do konkursu prace powinny spełniać następujące warunki: nie być publikowane wcześniej, charakteryzować się wysokim poziomem
naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy, a także takim ujęciem tematu, by praca była dostępna
nie tylko dla specjalistów.
Finansowanie obejmuje koszty wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium dla autora.
W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na wybrany język kongresowy dzieła naukowego opublikowanego wcześniej (w języku
polskim) w serii MONOGRAFIE. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.
Konkurs w trybie ciągłym
więcej: www.fnp.org.pl

Seria Monografie FNP w Internecie: www.fnp.org.pl/monografie

23

PUBLICATIONS

MONOGRAPHS Programme
Publications selected through an ongoing competition for monographs in the field
of humanities and social sciences. Works submitted to the competition should satisfy
the following conditions: they may not have been published previously; they must
demonstrate a high academic standard, with inventive theses and bold findings,
alongside an original perspective that maintains the integrity of concept of form
while exploring their subject matter in a way that means the works are accessible
not only to specialists.
Funding covers both the costs of publishing the work in the FNP Monographs series
and also an honorarium for the author.
The programme’s framework also includes the possibility of financial support for
a translation into a selected congress language of a work previously published
in Polish in the MONOGRAPHS series. A condition for applying for a translation subsidy is having documented proof of interest from a renowned international publisher
in publishing and distributing the work.

FNP Monographs series online: www.fnp.org.pl/monografie

more: www.fnp.org.pl

Ongoing competition

INNE INICJATYWY
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Projekt szkoleniowy SKILLS
rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego,
doktorantów oraz absolwentów studiów doktoranckich dotyczących
m.in. różnych aspektów zarządzania w nauce, transferu technologii,
komunikacji naukowej i współpracy interdyscyplinarnej
Oferta projektu SKILLS jest adresowana do doktorantów z polskich jednostek naukowych, naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych oraz absolwentów studiów doktoranckich. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności naukowców w zakresie: zarządzania projektami badawczymi i zespołami
naukowymi, przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań naukowych, prezentacji wyników badań naukowych i popularyzacji nauki oraz wymiana doświadczeń
i zacieśnienie współpracy między uczestnikami projektu.

więcej: www.fnp.org.pl

W ramach projektu SKILLS Fundacja oferuje:
szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi,
szkolenia dotyczące transferu technologii, przedsiębiorczości i negocjacji,
szkolenia z komunikacji naukowej i upowszechniania nauki,
Program Akademia Menadżerów Programowych,
Program MENTORING,
Program COACHING,
Program INTER,
Program eNgage,
Program STAŻE,
Program IMPULS,
możliwość udziału w konferencjach poświęconych sprawom istotnym
dla środowiska naukowego.
Oferta szkoleń w projekcie SKILLS: http://szkolenia.fnp.org.pl
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OTHER INITIATIVES

The SKILLS Project
developing the skills of employees in the research and development
sector, of doctoral students and recent doctoral graduates, focussing on
various aspects of academic management, technology transfer, academic
communication and interdisciplinary cooperation

The Foundation offers within the framework of the SKILLS project:
training in improving skills in the field of managing academic research,
training in technology transfer, enterprise and negotiation,
training in the field of academic communication and disseminating
research findings,
the Programme Officers Academy,
MENTORING Programme,
COACHING Programme,
INTER Programme,
eNgage Programme,
Internships Programme,
IMPULS Programme,
the opportunity to participate in conferences on matters essential
to the academic milieu.
What we offer through the SKILLS Project: http://szkolenia.fnp.org.pl

more: www.fnp.org.pl

The SKILLS project is aimed at doctoral students in Polish research centres, academics
in Polish research centres and recent doctoral graduates. The main aim of the project
is improving the skills of academics in the spheres of: managing research projects
and research teams; business and commercialisation of research findings; presenting
findings and popularising science; and exchange of experiences and strengthening
cooperation between participants in the project.

INNE INICJATYWY
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Poszczególne działania w projekcie SKILLS:
SKILLS/MENTORING
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom pracującym w Polsce
nawiązania kontaktów i współpracy z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub
z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera współpracę mentora
z jego podopiecznym (w formule one-to-one mentoring).
Uczestnicy zakwalifikowani do programu otrzymują finansowanie do 4 krótkich
spotkań z mentorem. Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i jego podopiecznego. Plan musi obejmować okres nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W II kwartale 2015 roku przewidywane jest zorganizowanie ostatniego naboru
do programu.
Szczegółowe informacje o programie, a także o terminach i warunkach udziału,
są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp

więcej: www.fnp.org.pl

SKILLS/COACHING
Celem programu jest udzielenie młodym naukowcom (pracownikom naukowym
zatrudnionym w polskich jednostkach naukowych i posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora oraz absolwentom studiów doktoranckich – do 12 miesięcy
od uzyskania stopnia doktora) wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych
i rozwoju kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
Oferta programu obejmuje finansowanie indywidualnego procesu coachingowego,
który składa się z od 3 do 6 sesji z wykwalifikowanym coachem współpracującym
z FNP, trwających 90-120 minut. Sesje odbywają się raz w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez uczestnika.
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Specific activities in the SKILLS Project:
SKILLS/MENTORING
The aim of the programme is to enable early-career researchers working in Poland to
develop contacts and collaboration with experienced scholars, whether from Poland
or abroad, with a recognised research record. The programme supports collaboration
between a mentor and a mentee in the form of one-to-one mentoring.
Participants accepted into the programme can receive funding up to four short
meetings with their mentor. The mentoring relationship is based on a collaboration plan developed in collaboration between the mentor and the mentee. The plan
must cover a period no shorter than six months and no longer than twelve.

The final round of applications to this programme is envisioned for the
second quarter of 2015.
Detailed information about the programme, deadlines and conditions for participation are available at: http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp
The aim of the programme is to give early-career researchers (those employed at Polish
research centres and possessing at least a doctoral degree, as well as doctoral graduates no more than twelve months on from the award of their PhD) support in taking on
professional challenges and developing their academic career in the course of taking
decisions and solving problems that emerge in the course of the professional work.
The programme offers funding for an individual coaching process encompassing
between three and six sessions with a qualified coach who collaborates with the
FNP, with each session lasting between 90 and 120 minutes. Sessions will be held
monthly at a time and location indicated by the participant. 

more: www.fnp.org.pl

SKILLS/COACHING

INNE INICJATYWY
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Kwalifikacja do programu COACHING odbywa się 4 razy do roku.
Szczegółowe informacje o programie, a także o terminach i warunkach udziału,
są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/

SKILLS/STAŻE
Celem programu jest umożliwienie pracownikom naukowym zatrudnionym w polskich instytucjach badawczych, doktorantom i absolwentom studiów doktoranckich
(do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora) podniesienia kwalifikacji z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy
interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości poprzez
staż odbywany w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
W ramach programu Fundacja finansuje staże trwające od 1 do 6 miesięcy.

Kwalifikacja do programu odbywa się co ok. 3 miesiące.
Szczegółowe informacje o programie, a także o terminach i warunkach udziału,
są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

więcej: www.fnp.org.pl

SKILLS/Program eNgage
Celem konkursu jest zachęcenie uczestników projektu SKILLS do przygotowania
i wdrożenia oryginalnych i innowacyjnych pomysłów związanych z upowszechnianiem
nauki wśród różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim
wśród młodzieży i studentów.
Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych zatrudnionych w polskiej
jednostce naukowej i doktorantów. Integralną częścią zgłaszanego do konkursu
projektu muszą być minimum 4 spotkania z młodzieżą popularyzujące naukę oraz
karierę naukową jako wartościową ścieżkę rozwoju. 
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Assessment of potential participants in the COACHING Programme takes

place four times a year.
Detailed information about the programme, deadlines and conditions for participation is available at: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/

SKILLS/INTERNSHIPS
The aim of the programme is to enable employees of Polish research institutions,
PhD students and recent doctoral graduates (within twelve months of being awarded
their title) to improve their qualifications in the sphere of research management,
research team management, interdisciplinary collaboration, commercialisation
of findings and enterprise through an internship at an international research
centre or company.
Within the framework of this programme, the Foundation funds placements lasting
between one and six months.

Assessment of potential participants takes place around every three months.
Detailed information about the programme, deadlines and conditions for participation are available at: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
The aim of this competition is to encourage participants in the SKILLS project to
prepare and further develop original and innovative ideas aimed at engaging various
non-academic audiences, primarly youth and students in science.
The competition is aimed at employees of Polish research centres and PhD students.
An integral part of any project submitted to this competition is a minimum of four
meetings with young people with the aim of popularising research and academic
careers as valuable paths of development. 

more: www.fnp.org.pl

SKILLS/eNgage Programme

INNE INICJATYWY
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Autorzy najlepszych pomysłów na prezentacje wyników swoich badań otrzymają
nagrodę w wysokości do 45 000 zł, przeznaczoną na realizację projektu konkursowego.
Nagroda składa się z:
części subwencyjnej (80%),
indywidualnego wsparcia dla laureata (maksymalnie 20% nagrody; z tej części
można zrezygnować, by przeznaczyć 100% nagrody na realizację projektu).

Termin składania wniosków do ostatniego konkursu w programie eNgage:
16 lutego 2015 r.
Szczegółowe informacje o programie, a także o terminach i warunkach udziału,
są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/

więcej: www.fnp.org.pl

Projekt SKILLS jest realizowany w ramach Działania 4.2. „Rozwój kwalifikacji kadr
systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w znaczeniu gospodarczym” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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The creators of the best ideas for presenting their research findings will receive
a prize of 45.000 zlotys (ca. €10.000) for the purpose of realising the project
submitted to the competition.
The prize comprises:
the grant (80%),
individual support for the laureate (a maximum of 20% of the prize;
it is possible to give up this part in order to dedicate 100% of the prize
to realising the project).

The deadline for applications to the final edition of the eNgage Programme
competition is 16 February 2015.
Detailed information about the programme, deadlines and conditions for participation are available at: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-engage/

more: www.fnp.org.pl

The SKILLS Project is being carried out as part of Activity 4.2. – Developing staff
qualifications in the R&D sector and increasing the awareness of the role of science
in economic growth – within the Human Capital Operational Programme.

PROGRAMY W REALIZACJI (bez nowych konkursów)

32

Program WELCOME

Wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.
Program finansowany do 2015 roku.

Program TEAM

Finansowanie projektów z udziałem młodych naukowców, realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce.
Program finansowany do 2015 roku.

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)

Finansowanie projektów doktoranckich realizowanych dzięki współpracy polskich
jednostek naukowych z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym.
Program finansowany do 2015 roku.

Program HOMING PLUS

więcej: www.fnp.org.pl

Subsydia dla młodych uczonych (Polaków i obcokrajowców pracujących za granicą)
zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce.
Program finansowany do 2015 roku.

Program POMOST

Granty dla rodziców-naukowców ułatwiające powrót do pracy badawczej po przerwie związanej z opieką nad małymi dziećmi.
Program finansowany do 2015 roku.

Program FOCUS

Wsparcie projektów realizowanych przez młodych uczonych tworzących zespoły
badawcze w polskich jednostkach naukowych.
Program finansowany do 2015 roku.
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ONGOING PROGRAMMES (with no new calls for applications)

WELCOME Programme

Support for projects carried out by outstanding international scholars who set up
research teams in Polish research centres.
This project will be financed until 2015.

TEAM Programme

Funding for projects involving young scientists and carried out in the best polish
research teams.
This project will be financed until 2015.

International PhD Projects Programme (MPD)

Funding for doctoral projects carried out thanks to collaboration between Polish
research centres with at least one international partner.
This project will be financed until 2015.

HOMING PLUS Programme

Grants for early-career researchers (working outside Poland) with the aim of encouraging them to conduct research in the country.
This project will be financed until 2015.
Grants for scientists who are also parents, making their return to research work
easier after a break to care for young children.
This project will be financed until 2015.

FOCUS Programme

Support for projects carried out by early-career researchers forming research teams
in Polish research centres.
This project will be financed until 2015.

more: www.fnp.org.pl

PARENT-BRIDGE Programme

PROGRAMY W REALIZACJI (bez nowych konkursów)
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Projekt wydawniczy ORIGINES POLONORUM

Fundacja kontynuuje finansowanie cyklu monografii pod wspólną nazwą Origines
Polonorum. Poszczególne tomy, poświęcone polskim wczesnośredniowiecznym
grodom, dokumentują przedsięwzięcia naukowe dotyczące najstarszych dziejów
Polski i badań jej miejsca w geopolitycznej strukturze średniowiecznej Europy.

SKILLS/Akademia Menadżerów Programowych (AMP)

Celem programu jest rozwój umiejętności w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między menadżerami nauki
w Polsce. Uczestnikami programu są pracownicy Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.

SKILLS/Program INTER (konkurs popularyzatorski)

Celem programu jest promocja badań interdyscyplinarnych i rozwój popularyzatorskich
umiejętności młodych naukowców. Laureaci konkursu – autorzy zaprezentowanych
publicznie projektów naukowych o charakterze interdyscyplinarnym otrzymują
nagrody, których część jest przeznaczona na realizację projektów, a część stanowi
indywidualne wsparcie.

więcej: www.fnp.org.pl

SKILLS/Program IMPULS

Celem programu jest wsparcie komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych prowadzonych przez uczestników projektu SKILLS oraz promowanie badań
aplikacyjnych. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody, które mogą przeznaczyć na
realizację swojego pomysłu komercjalizacji badań.
Konkursy w programie IMPULS zostały zorganizowane w 2014 roku, a rozstrzygnięcie
ich II i III edycji nastąpi w 2015 roku.

35

ONGOING PROGRAMMES (with no new calls for applications)

ORIGINES POLONORUM Publishing project

The Foundation is continuing its funding for a cycle of monographs appearing in the
series Origines Polonorum. Individual volumes on the subject of early medieval Polish
settlements document research on the oldest history of Poland and the country’s
place in the geopolitical structures of medieval Europe.

SKILLS/Programme Officers Academy (AMP)

The aim of the programme is to develop skills in the sphere of managing grant and
stipend programmes while strengthening between academic managers in Poland.
Participants of the programme are employees of the National Research & Development
Centre (NCBiR) and the National Science Centre (NCN).

SKILLS/INTER Programme (science popularisation contest)

The aim of the programme is to promote interdisciplinary research and the development of popularising skills among early-career researchers. Laureates of the competition are creators of research projects of an interdisciplinary nature which have been
presented publicly. They receive prizes, of which part is dedicated to the realisation
of projects with another part intended to provide personal financial support.
The aim of the programme is to support the commercial exploitation of research
conducted by participants of the SKILLS project while also promoting applied research.
Successful entrants receive prizes which can be designated to realising their own idea
for commercialising the results of research.
Competitions as part of this programme were organised in 2014 and the results
of the second and third editions will be announced in 2015.

more: www.fnp.org.pl

SKILLS/IMPULS Programme

Szczegółowe informacje na temat
zasad konkursów, regulaminy,
formularze wniosków on-line,
dokumentacja niezbędna
do złożenia wniosku
oraz bieżące aktualizacje
dotyczące programów:

Detailed information on the rules
of funding competitions, regulations,
online application forms, essential
documents relating to the application
process and current updates
regarding the programmes
can be found at:

www.fnp.org.pl
Informacje można też uzyskać w biurze FNP/
Information is also available at the FNP offices:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej/The Foundation for Polish Science
ul. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa/Warsaw (Poland)
Tel.: 22 845 95 01
Fax: 22 845 95 05
e-mail: fnp@fnp.org.pl
Polecamy/Recommended websites:
Fundacja na Facebooku/The Foundation on Facebook
 www.facebook.com/FundacjanarzeczNaukiPolskiej
Fundacja na YouTube/The Foundation on YouTube
 http://www.youtube.com/user/FundacjaFNP

