POWROTY

Granty dla młodych badaczy
powracających po przerwie do pracy naukowej
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O PROGRAMIE POWROTY
W ramach programu powroty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje granty na projekty
badawcze o charakterze staży podoktorskich. Projekty te mogą być prowadzone przez
młodych doktorów z całego świata, którzy powracają do działalności naukowej po minimum
9-miesięcznej przerwie w pracy naukowej lub przerwie związanej z rodzicielstwem.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ
WNIOSEK O GRANT?

GDZIE MOŻNA
PROWADZIĆ PROJEKT?

Wnioski w programie mogą składać
naukowcy z całego świata, którzy posiadają
stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez
5 lat. Okres ten może zostać przedłużony
zgodnie z warunkami określonymi
w dokumentacji konkursowej, jednak
maksymalnie do 9 lat.

Projekty badawcze w programie powroty
mogą być prowadzone w jednostkach
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce
we współpracy z przynajmniej jednym
partnerem naukowym z kraju lub zagranicy.

Granty w programie otrzymają naukowcy, którzy realizują innowacyjne projekty B+R zgodne z
listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Fundacja może przyjąć do finansowania również
projekty, które mają znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego
problemu społeczno-gospodarczego.
Projekty finansowane w programie powroty mogą trwać do dwóch lat.

JAKA JEST
WYSOKOŚĆ GRANTU?
Wysokość grantu nie powinna przekraczać
800 000 zł. Beneficjenci realizujący projekty
w oparciu o schemat pomocy publicznej
mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 80%
całkowitej wartości projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szczegółowych informacji o programie
powroty i zasadach uczestnictwa
w konkursie udzielają:
dr Joanna Rutkowska
koordynator programu
22 845 95 33
joanna.rutkowska@fnp.org.pl

dr Tomasz Poprawka
zastępca dyrektora
ds. działalności programowej
22 845 95 42
tomasz.poprawka@fnp.org.pl

Więcej informacji o programie:
www.fnp.org.pl

O FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje
od 1991 roku i jest niezależną, pozarządową
organizacją typu non profit. Jest największym
w Polsce pozabudżetowym źródłem
finansowania nauki.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22 02-611 Warszawa
tel.: 22 845 95 01, e-mail: fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl

Misją Fundacji jest wspieranie wybitnych
naukowców i zespołów badawczych oraz
wspomaganie innowacyjnych projektów,
komercjalizacji odkryć i wynalazków
naukowych.
Fundacja aktywnie wspiera i promuje
mobilność naukową i międzynarodową
współpracę badawczą, a laureaci FNP
odnoszą międzynarodowe sukcesy.

Program POWROTY jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

