Zasady przyznawania stypendiów naukowych w programie
IDEE DLA POLSKI
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
§1
OPIS PROGRAMU
1. W ramach programu IDEE DLA POLSKI Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest
zachęcenie do pracy w Polsce wybitnych młodych uczonych ‐ zwycięzców konkursów Starting
Grant European Research Council (Europejskiej Rady Badań), przyznawane są stypendia
naukowe, będące częścią subsydium badawczego oferowanego laureatom programu.
2. Program jest adresowany do młodych uczonych, którzy spełniają następujące warunki:
a) uzyskali Starting Grant European Research Council,
b) prowadzą aktywną działalność naukową i osiągają znaczące wyniki naukowe,
c) zamierzają prowadzić lub już prowadzą zespół badawczy w krajowej szkole wyższej lub
innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych.
3. O stypendium naukowe w ramach programu można ubiegać się bezpośrednio po uzyskaniu
Starting Grant lub w trakcie jego realizacji lecz nie później niż 24 miesiące przed zakończeniem
jego realizacji.
4. Środki na realizację programu pochodzą ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i są
zagwarantowane w rocznym planie finansowym Fundacji.
§2
PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
1. Program realizowany jest w formie otwartego konkursu, obejmującego wszystkie dziedziny
nauki, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Informacje o konkursie publikowane są co
najmniej w materiałach informacyjnych Fundacji i na jej stronie internetowej.
2. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium naukowego w ramach subsydium przyznawanego
w programie IDEE DLA POLSKI powinny zarejestrować się i złożyć wniosek do programu,
wypełniając odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji oraz dołączając
wymagane załączniki.
3. Do wniosku należy dołączyć m.in. następujące załączniki:
a) informację o przebiegu kariery naukowej i najważniejszych dokonaniach,
b) informację o uzyskanym grancie badawczym Starting Grant– nazwę, krótki opis
zgłoszonego projektu, czas realizacji,
c) pozwolenia związane z pracą badawczą:
i. w przypadku projektów związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na
zwierzętach, zgodę właściwej komisji etycznej wymaganą na podstawie
przepisów o doświadczeniach na zwierzętach,
ii. w przypadku projektów dotyczących prowadzenia badań nad gatunkami roślin,
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach chronionych,
zgodę lub zezwolenie wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
iii. w przypadku projektów związanych z prowadzeniem badań nad organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
oświadczenie kierownika jednostki naukowej, w której ma być realizowany
projekt o posiadaniu zgody wymaganej na podstawie przepisów o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych,
iv. w przypadku projektów związanych z prowadzeniem badań klinicznych – zgodę
lub zezwolenie wymagane odpowiednimi przepisami.
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4. Jeżeli kandydat zatrudniony jest w polskiej instytucji prowadzącej badania naukowe, powinien
dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu. Jeżeli kandydat nie jest zatrudniony w Polsce, powinien
dołączyć promesę zatrudnienia, podpisaną przez kierownika instytucji zamierzającej zatrudnić
laureata.
5. Złożony wniosek może być wycofany na pisemną prośbę wnioskodawcy na każdym etapie
postępowania konkursowego.
6. Wnioski składane do Fundacji podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
7. W celu dokonania oceny merytorycznej Zarząd Fundacji powołuje niezależnych recenzentów,
których nazwiska pozostają poufne. Kryteria oceny merytorycznej obejmują:
a) ocenę dorobku badawczego kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, w tym
samodzielności naukowej oraz doświadczenia w zarządzaniu projektami badawczymi,
b) ocenę planów badawczych związanych z prowadzeniem pracy naukowej w Polsce oraz ich
znaczenia dla rozwoju dyscypliny naukowej reprezentowanej przez kandydata, w tym
oryginalność tematyki badawczej, tez projektu oraz zaprezentowanej metodologii badań,
c) ocenę zdolności jednostki naukowej w Polsce do zapewnienia prawidłowej realizacji
posiadanego przez kandydata grantu.
8. Decyzję o przyznaniu stypendium naukowego podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie ocen
recenzentów.
9. Wysokość stypendium ustalana jest przez Zarząd Fundacji i równa jest co najmniej pensji
otrzymywanej przez naukowca na danym stanowisku w jednostce naukowej, w której
realizowany jest projekt.
10. Czas realizacji projektów, jak i otrzymywania stypendium wynosi minimum jeden rok.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze Zasady zostały uchwalone przez Zarząd Fundacji w dniu 1 kwietnia 2009 r.
2. Wszelkie zmiany niniejszych Zasad mogą nastąpić w takim samym trybie w jakim został on
uchwalony.
3. Niniejsze Zasady wchodzą w życie w dniu wydania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
je zatwierdzającej.
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