
5.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

5.1.1  Wnioskodawca jest osobą spełniającą łącznie poniższe warunki: 

a. posiada stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek 

tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający 

termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może ulec przedłużeniu na 

warunkach wskazanych poniżej, przy czym  okres ten nie może przekroczyć 9 lat od 

uzyskania stopnia naukowego: 

I. termin 5 lat  ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw 

w pracy naukowej mające miejsce po terminie uzyskania stopnia naukowego, 

przy czym uwzględniane będą przerwy trwające łącznie nie krócej niż 1 rok. 

Za udokumentowaną przerwę w pracy uznaje się m.in. urlopy bezpłatne, urlopy 

związane z rodzicielstwem, przerwy spowodowane chorobą, pracę w sektorze 

B+R bez udziału w badaniach naukowych, pracę w innych sektorach 

gospodarki, etc., 

II. dla kobiet, które urodziły dziecko lub osób które przysposobiły dziecko, termin 

5 lat ulega z tego tytułu przedłużeniu o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od 

daty urodzenia lub przysposobienia dziecka, nawet jeśli okres 

udokumentowanego urlopu lub przerw w pracy z tym związanych był krótszy,  

b. przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia 

badan naukowych, 

c. ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub 

przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania 

wniosków w konkursie; 

UWAGA:  W konkursie, którego dotyczy niniejsza dokumentacja konkursowa, tj. 

konkurs nr 1/2016, dopuszczalny termin przyjazdu do Polski zostaje przesunięty do dn. 

1 stycznia 2013 r., 

d. na czas realizacji projektu będzie zatrudniony w jednostce, co najmniej w wymiarze 

60% pełnego etatu na rzecz realizacji projektu, 

e. zobowiązany jest zapewnić doktorantom uczestniczącym w projekcie adekwatną 

opiekę naukową oraz zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna 

naukowego. Mentor w miarę możliwości powinien być osobą zatrudnioną w 

zagranicznej instytucji partnerskiej lub w krajowej instytucji partnerskiej lub w innej 

jednostce, niż miejsce pracy wnioskodawcy - jednostce naukowej bądź 

przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R.  

5.1.2 Jednostka w której będzie realizowany projekt objęty finansowaniem: 

a. zobowiązuje się do poszanowania autonomii badawczej kierownika projektu zgodnie 

z zatwierdzonym projektem badań będącym przedmiotem wniosku, 

b. zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczych zgodnie z zakresem 

zaprezentowanym we wniosku oraz dostęp do aparatury badawczej. 



5.1.3 Jednostkami nie mogą być podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się 

o finansowanie na podstawie: 

a. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240), 

b. art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769), 

c. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. poz. 768 z 

późn. zm.). 

5.2 Dodatkowe osoby zaangażowane w realizację prac B+R 

5.2.1 Kierownik projektu może zaangażować w realizację projektu dodatkowe osoby 

otrzymujące wynagrodzenie (na podstawie umowy o pracę) lub stypendium ze środków na 

realizację projektu. W takim wypadku kierownik projektu zobowiązany jest do 

przeprowadzenia otwartego konkursu. Uprawnieni do udziału w konkursie organizowanym 

przez kierownika projektu są: 

a. studenci (patrz pkt. 2.23); 

b. doktoranci (patrz pkt. 2.3); 

5.2.2 Zaangażowanie studentów lub doktorantów wyłonionych w otwartych konkursach w 

realizację prac B+R w projekcie powinno być adekwatne do ich statusu: 

a. studenci – udział w projekcie związany jest z realizacją studiów I lub II stopnia lub 

równorzędnych. Zaleca się, aby zaangażowanie czasowe studentów w projekt było nie 

krótsze niż sugerowany okres 1 roku. 

b. doktoranci – udział w projekcie związany jest z realizacją studiów III stopnia (studiów 

doktoranckich lub równorzędnych). Zaleca się, aby zaangażowanie czasowe 

doktorantów w projekt było nie krótsze niż sugerowany okres 2 lat. 

5.2.3 Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie stypendium, 

albo umowy o pracę.  

5.2.4 Stypendia będą traktowane jako wsparcie uczestników projektu i będą wypłacane przez 

Fundację bezpośrednio na indywidualne rachunki stypendystów na podstawie odrębnych 

umów zawieranych ze stypendystami. Stypendyści nie mogą w okresie pobierania stypendium 

pobierać wynagrodzenia ze środków projektu. 


