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Wspierać na jlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. 
Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu non-pro-
fit, realizującą misję wspierania nauki. Jest największym 
w Polsce pozarządowym źródłem finansowania nauki.

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 doskona-

łość naukowa
✔ osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów FNP jest oceniany przez uzna-

nych w swoich dziedzinach, polskich i zagranicznych, uczonych (metoda peer-
review)

✔ wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadą „trudnego 
pieniądza” (wysoka konkurencyjność przy wyborze 
beneficjentów)



W ramach rozstrzyganych w 2013 roku konkursów Fundacja planuje przeznaczyć 
na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych ponad 14,5 mln zł ze 
środków własnych i prawie 17 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursów, regulaminy, formularze 
wniosków on-line, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku oraz bieżące 
aktualizacje dotyczące programów: www.fnp.org.pl
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Nagroda FNP

Nagroda przyznawana za wybitne, ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnię-
cie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy poznawcze. 

Nagrody przyznawane są w czterech obszarach:
 nauki o życiu i o Ziemi
 nauki chemiczne i o materiałach
 nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie
 nauki społeczne i humanistyczne

Wysokość indywidualnej nagrody w 2013 r. wynosi 200 000 zł. 

Konkurs w oparciu o nominacje
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Program MISTRZ 

subsydia profesorskie 

Konkurs 2013: nauki chemiczne i o materiałach
Subsydia wspierające wybitnych uczonych w podjęciu nowego kierunku badań 
lub kontynuowaniu prowadzonych już prac badawczych. Program jest adreso-
wany do osób aktywnych naukowo i takich, które potrafią zarazem łączyć pracę 
badawczą z kształceniem młodej kadry.

Konkurs co roku obejmuje inny spośród czterech obszarów badawczych: 
 nauki społeczne i humanistyczne, 
 nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie 
 nauki chemiczne i o materiałach, 
 nauki o życiu i o Ziemi

W 2013 roku przyznanych zostanie do 10 subsydiów, każde w wysokości 300 000 zł. 
Kolejny konkurs, rozstrzygany w 2014 r., będzie skierowany do badaczy reprezen-
tujących nauki o życiu i o Ziemi.

Okres realizacji subsydium zale-
ży od laureata i może trwać od 12
do 36 miesięcy. 

Konkurs w oparciu o nominacje
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Program WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE 

stypendia typu sabbatical leave dla laureatów 
programu MISTRZ 

Stypendia umożliwiające wyjazd o charakterze sabbatical leave do uznanych 
ośrodków naukowych za granicą i prowadzenie tam pracy badawczej. Program 
jest adresowany do laureatów programu MISTRZ, którzy zakończyli realizację 
projektu finansowanego z subsydium FNP. 

Wysokość stypendium (przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy) wynosi 
do 5 500 euro miesięcznie. 

W 2013 roku przyznanych zostanie do 3 stypendiów wyjazdowych. 

Konkurs dla laureatów programu Mistrz
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Program IDEE DLA POLSKI 

stypendia dla laureatów ERC Starting Grants 

Program oferujący wsparcie dla laureatów ERC (European Research Council) 
Starting Grants, k tórzy zamierzają realizować projekt badawczy finansowany 
z grantu ERC w polskim ośrodku naukowym.

Celem programu jest zachęcenie młodych wybitnych uczonych z całego świata 
do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu nagrodzonego w konkur-
sie ERC.

Stypendia przyznawane są na zasadach konkursowych, 
a ich wysokość i okres otrzymywania są uzależnione od 
charakteru i czasu realizacji projektu badawczego finan-
sowanego z grantu ERC.

Konkurs w trybie ciągłym

9 NAGRODY I STYPENDIA

■
 w

ię
ce

j:
 w

w
w

.f
np

.o
rg

.p
l



Program HOMING PLUS 

subsydia dla młodych uczonych zachęcające 
do podjęcia pracy badawczej w Polsce

 ✔ Ostatni konkurs w 2013 r.

Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu 
(w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypad-
ku uczonych z zagranicy) i dynamizowanie rozwoju ich karier nauko-
wych poprzez stworzenie im satysfakcjonujących warunków pracy 
w Polsce i wspieranie ich międzynarodowej współpracy naukowej. 

Finansowanie w programie obejmuje grant badawczy oraz stypendia dla laureata 
i maksymalnie dwóch studentów wyłonionych przez niego w otwartej rekrutacji. 
Łączna wysokość obu części subsydium wynosi do 164 000 zł rocznie. 

Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 2 lat. Do kon-
kursu w 2013 roku mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w trzech obsza-
rach tematycznych: Bio, Info, Techno. 

Termin składania wniosków: do 15 marca 2013 r.

Program Homing Plus jest finansowany ze środków struktural-
nych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadro-
wego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.
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Program POMOST

granty dla rodziców ułatwiające 
powrót do pracy naukowej 

 ✔ Ostatni konkurs w 2013 r.

Finansowanie projektów realizowanych przez badaczy powracających do pracy 
naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. Projekty mogą być 
realizowane przez osoby będące na etapie stażu podoktorskiego, zdobywania 
samodzielności naukowej lub powrotu do samodzielnej pracy naukowej. 

Finansowanie w programie obejmuje grant badawczy oraz stypendia dla mak-
symalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych 
przez laureata w otwartej rekrutacji. Łączna wysokość obu części grantu wynosi 
140 000 zł rocznie. 

Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 3 lat i może 
być realizowany w niepełnym wymiarze zatrudnienia. Do konkursu w 2013 roku 
mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w trzech obszarach tematycznych: 
Bio, Info, Techno.

Termin składania wniosków: do 15 marca 2013 r.

Program Pomost jest finansowany ze środków strukturalnych 
w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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Program START 

stypendia dla młodych uczonych 

Stypendia dla stojących u progu kariery młodych badaczy, którzy mogą się już wyka-
zać sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stanowią one zachętę do dalszego rozwo-
ju poprzez umożliwienie stypendystom pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 

Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 000 zł

Fundacja przyzna w 2013 roku do 130 rocznych stypendiów. 

Laureaci stypendiów START z roku poprzedniego mogą ubiegać się o stypendium 
na kolejny rok, o ile spełniają wszystkie warunki formalne obowiązujące kandy-
datów ubiegających się o stypendium na pierwszy rok. Warunkiem otrzymania 
stypendium na drugi rok są udokumentowane postępy w pracy naukowej w sto-
sunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.

W ramach stypendium START Fundacja finansuje także krótkie wyjazdy studyjne 
laureatów do zagranicznych ośrodków naukowych, służące nawiązaniu współ-
pracy 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. 

Termin składania wniosków: do 31 października 2013 r.
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Program VENTURES 

wspieranie innowacyjnych projektów 
realizowanych przez młodych uczonych

 ✔ Ostatni konkurs w 2013 r.

Celem programu jest zwiększenie liczby innowacyjnych projektów realizowa-
nych przez młodych uczonych i zachęcenie studentów, absolwentów i doktoran-
tów do podejmowania pracy naukowej, której wyniki mogą znaleźć zastosowa-
nie w gospodarce.

Finansowanie w programie obejmuje imienne stypendium laureata oraz grant 
badawczy w wysokości zależnej od rzeczywistych kosztów prowadzonego pro-
jektu, jednak nie więcej niż 35 000 zł rocznie.

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 roku do 3 lat.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi badacze reprezentujący wszystkie dzie-
dziny wiedzy.

Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2013 r. 

Program VENTURES jest finansowany ze środków struktu-
ralnych w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencja-
łu kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 14

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa 
COPERNICUS – COPERNICUS Award 

Wspólne przedsięwzięcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), wyróżniające najbardziej aktywnych uczestni-
ków polsko-niemieckiej współpracy naukowej mogących wykazać się wybitnym 
dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy, jak również znaczą-
cymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej.

Wyboru laureatów spośród osób nominowanych dokonuje jury powoływane 
przez DFG i FNP. 

Wysokość nagrody wynosi 100 000 euro (po 50 000 euro dla każdego z dwóch 
laureatów). 
Laureat z Polski otrzymuje 20 000 euro nagrody imiennej oraz 30 000 euro z prze-
znaczeniem na kontynuację współpracy polsko-niemieckiej, a w szczególności na 
wspieranie młodych uczonych. 

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. 
W 2013 przewidywany jest kolejny konkurs, którego 
rozstrzygnięcie nastąpi w roku 2014. 

Termin zgłaszania nominacji do nagrody zostanie 
podany w I poł. 2013 r.
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Polskie Honorowe Stypendium Naukowe 
im. Aleksandra von Humboldta

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 dłu-
gookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

Stypendia są przyznawane na okres od 4 do 6 miesięcy i można je wykorzysty-
wać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jed-
nym, 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 2013 r.

■
 w

ię
ce

j:
 w

w
w

.f
np

.o
rg

.p
l

15 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA



WYDAWNICTWA 16

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 wyso-
kim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalno-
ścią 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 hono-
rarium dla autora. 

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na 
wybrany język kongresowy dzieła naukowego opublikowanego wcześniej w języ-
ku polskim. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zain-
teresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa 
zagranicznego. 

Konkurs w trybie ciągłym

Seria Monografie FNP w internecie: www.fnp.org.pl/monografie
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Projekt szkoleniowy SKILLS

rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-
-rozwojowego oraz doktorantów w zakresie komunikacji, 
współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania

Projekt jest adresowany przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP. Jego 
podstawowymi celami są: zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarzą-
dzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, a także promocji nauki; 
integracja; wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między uczestni-
kami projektu. Cele te są realizowane poprzez m.in.: szkolenia i warsztaty, wizyty 
studyjne pracowników sektora B+R w wiodących zagranicznych ośrodkach finan-
sujących naukę, program mentoringowy, konferencje i panele dyskusyjne.

W ramach projektu SKILLS organizowany jest coroczny konkurs z zakresu popu-
laryzacji nauki dla badaczy realizujących interdyscyplinarne projekty naukowe. 
W ramach konkursu przyznawane jest ok. 10 nagród, w wysokości 100 000 zło-
tych każda. Nagroda składa się ze stypendium oraz grantu przeznaczonego na 
rozwijanie lub kontynuację projektu, a także na dalszą działalność promocyjną 
z nim związaną. 

Realizacja projektu SKILLS jest przewidziana do końca 2015.

Oferta szkoleń w projekcie SKILLS: 
http://szkolenia.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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PROGRAMY W REALIZACJI  
(bez nowych konkursów)

Program Welcome 
wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych 
z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednost-
kach naukowych

Program finansowany do 2015 roku

Program TEAM 
finansowanie projektów z udziałem młodych naukowców, reali-
zowanych w najlepszych zespołach badawczych

Program finansowany do 2015 roku

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)

Program finansowany do 2015 roku
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Program POWROTY/HOMING
subsydia dla młodych polskich uczonych powracających do pracy 
naukowej w Polsce z dłuższego zagranicznego pobytu naukowego

Realizacja trzyletnich subsydiów przyznanych w latach 2006-2009 

Program FOCUS – przedłużenia subsydiów
Laureaci programu Focus (edycja z 2009 r., tematyka: językowa 
kategoryzacja świata oraz edycja z 2010 r., tematyka: nano- 
i mikrotechnologie w medycynie) mogą w 2013 roku ubiegać 
się o przedłużenie o 2 lata okresu finansowania (w wysokości 
100 000 zł rocznie).

Program KOLUMB – granty wspomagające
Laureaci programu Kolumb (edycje do roku 2009 włącznie), po 
zakończeniu realizacji stypendium i powrocie do kraju, mogą 
ubiegać się o grant wspomagający, który ma im ułatwić lep-
sze wykorzystanie wiedzy zdobytej dzięki stypendium FNP. 
Wysokość grantów wynosi do 40 000 zł. 

Projekt wydawniczy ORIGINES POLONORUM
Fundacja będzie kontynuować finansowanie cyklu monografii 
pod wspólną nazwą Origines Polonorum. Poszczególne tomy, 
poświęcone polskim wczesnośredniowiecznym grodom, doku-
mentują przedsięwzięcia naukowe dotyczące najstarszych dzie-
jów Polski i badań jej miejsca w geopolitycznej strukturze śre-
dniowiecznej Europy. 

Zobacz: www.fnp.org.pl/origines ■
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Szczegółowe informacje na temat zasad konkursów, regulaminy, 
formularze wniosków on-line, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku 

oraz bieżące aktualizacje dotyczące programów: 
www.fnp.org.pl

Informacje można też uzyskać w biurze FNP:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
Tel.: 22 845 95 01
Fax: 22 845 95 05 

e-mail: fnp@fnp.org.pl

Polecamy:
Fundacja na Facebooku

www.facebook.com/FundacjanarzeczNaukiPolskiej

Fundacja na YouTube:
http://www.youtube.com/user/FundacjaFNP



ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa
tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05
fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl


