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Regulamin programu FOCUS 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

PREAMBUŁA 

Program FOCUS służy wspieraniu najaktywniejszych młodych uczonych posiadających liczący 
się dorobek naukowy w wybranej i corocznie określanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej 
(zwanej dalej Fundacją) sferze badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie 
dla rozwoju nauki i postępu cywilizacyjnego Polski. 

Wsparcie Fundacji ma umożliwić naukowcom podjęcie nowych, oryginalnych, obiecujących i 
istotnych kierunków badań, a także zapewnić dodatkową pomoc na pierwszych etapach 
budowania własnego zespołu naukowego. Program jest adresowany do osób, których 
dotychczasowy dorobek stanowi rękojmię samodzielności naukowej oraz właściwego 
wykorzystania środków. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Cele programu FOCUS realizowane są poprzez przyznawanie indywidualnych subsydiów 
badawczych oraz zamknięty konkurs grantowy. 

2. Subsydia badawcze w programie FOCUS przyznawane są w ramach otwartego konkursu 
obejmującego dziedzinę badań naukowych wyznaczaną corocznie przez Fundację. 

3. Konkurs skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora; 

b. prowadzą aktywną działalność naukową i osiągają znaczące wyniki naukowe; 

c. są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z Fundacją w 
krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań 
naukowych; 

d. zamierzają prowadzić (lub prowadzą nie dłużej niż 2 lata) samodzielny zespół 
naukowy; 

e. w trakcie realizacji subsydium nie będą jednocześnie beneficjentami innych 
programów stypendialnych Fundacji, z wyjątkiem stypendiów konferencyjnych. 

4. Fundacja może ustalić dodatkowe warunki dla kandydatów, w zależności od wyznaczonej 
na dany rok dziedziny badań. Informacja o dodatkowych warunkach zawarta jest w 
programie rocznym Fundacji oraz na jej stronach internetowych. 

5. W skład subsydium badawczego wchodzą: 

a. środki stypendialne przeznaczone na imienne stypendium naukowe laureata oraz 
na imienne stypendia dla współpracujących z nim młodych naukowców 1 ; 

1  Młodzi  naukowcy  to  osoby,  które  w  chwili  otrzymania  stypendium  nie  przekroczyły  35  lub  –  w 
przypadku osób, które korzystały z urlopu wychowawczego – 37 roku życia oraz są pracownikami lub 
doktorantami  w  szkole  wyższej  lub  w  innej  instytucji,  której  jednym  z  celów  statutowych  jest 
prowadzenie badań naukowych lub posiadają stopień doktora.
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b. środki subwencyjne przeznaczone na finansowanie zakupów (aparatury, 
materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, książek, czasopism itp.), podróży 
służbowych, wymiany osobowej z zagranicą, kosztów konferencji; 

c. środki przeznaczone na koszty techniczne, w tym na pozyskiwanie dodatkowych 
źródeł finansowania (grantów, subwencji, stypendiów). 

6. Subsydia przyznawane są na trzy lata. 

7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania subsydium na dwa kolejne 
lata, pod warunkiem uzyskania przez laureata dodatkowego finansowania ze źródeł 
zewnętrznych (spoza jednostki, w której jest zatrudniony). 

8. Laureaci mają także prawo ubiegać się o dodatkowe środki finansowe (grant) w ramach 
zamkniętego konkursu ogłoszonego przez Fundację  z przeznaczeniem na udoskonalenie 
warsztatu badawczego laureata (tj. zakup aparatury, naprawa lub modernizacja 
aparatury, modernizacja pomieszczeń laboratorium). Konkurs grantowy rozpocznie się 
nie później niż 5 miesięcy od chwili przyznania subsydium. 

9. Liczba subsydiów, ich wysokość, jak również wysokość środków przeznaczonych na 
konkurs grantowy ustalana jest corocznie przez Zarząd Fundacji i ogłaszana w programie 
rocznym Fundacji. Wysokość imiennego stypendium laureata określa corocznie Zarząd 
Fundacji. 

§ 2 

ZASADY KONKURSU 

1. Program prowadzony jest w formie otwartego konkursu. 

2. Osoby ubiegające się o przyznanie subsydium w programie FOCUS powinny zarejestrować 
się i złożyć wniosek do programu, wypełniając odpowiedni formularz online zamieszczony 
na stronie internetowej Fundacji oraz dołączając w formie elektronicznej wymagane 
załączniki. 

3. Do wniosku wypełnianego w języku polskim i angielskim, należy dołączyć, wypełnione w 
języku angielskim, następujące załączniki: 

a. tytuł i zwięzły opis kierunku zamierzonych badań; 

b. informację o przebiegu kariery naukowej wnioskodawcy i jego dokonaniach; 

c. charakterystykę zespołu wnioskodawcy, z którym prowadzi/zamierza podjąć 
poszukiwania/badania, posiadanego instrumentarium, a także wykaz posiadanej, 
niezbędnej do prowadzenia planowanych badań aparatury; 

d. ramowy plan finansowy (wg załączonego formularza); 

e. w przypadku projektów związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na 
zwierzętach  zgodę właściwej komisji etycznej wymaganą na podstawie przepisów 
o doświadczeniach na zwierzętach; 

f. w przypadku projektów dotyczących prowadzenia badań nad gatunkami roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych 
ochroną  zgodę lub zezwolenie wymagane na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody; 

g. 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
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o posiadaniu zgody wymaganej na podstawie przepisów o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych; 

h. w przypadku projektów związanych z prowadzeniem badań klinicznych – zgodę 
lub zezwolenie wymagane odpowiednimi przepisami. 

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 informację o tym, gdzie i na jakie stanowisko będzie się ubiegał 
o zatrudnienie oraz pismo dokumentujące chęć zatrudnienia go, podpisane przez 
kierownika tej instytucji. 

5. Wnioski w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do siedziby Fundacji w 1 
egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami oraz jednocześnie drogą elektroniczną (za 
pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej Fundacji) w  wyznaczonym 
przez Fundację  terminie. W przypadku przesyłek o ich przyjęciu do konkursu decyduje 
data nadania. Wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Złożony wniosek może być wycofany na pisemną prośbę wnioskodawcy na każdym etapie 
postępowania konkursowego. 

7. W celu dokonania oceny nadesłanych wniosków Zarząd Fundacji powołuje niezależnych 
recenzentów. Każdy z recenzentów otrzymuje do zaopiniowania komplet złożonych 
wniosków, które opatruje oceną i pozycją na liście rankingowej, wraz z podaniem 
krótkiego uzasadnienia. 

8. Opinia recenzentów uwzględnia: 

a. ocenę naukowej aktywności kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć; 

b. ocenę potencjału kandydata i szansę odniesienia przez niego znaczącego sukcesu w 
dającej się przewidzieć przyszłości; 

c. ocenę wartości wskazanych przez kandydata osiągnięć naukowych; 

d. znaczenie przedkładanego zamierzenia badawczego dla rozwoju dyscypliny 
wspieranej w ramach konkursu; 

e. oryginalność tematyki badawczej, tez projektu oraz zaproponowanej metodyki 
badań; 

f. potencjał zespołu badawczego kandydata oraz liczbę uzyskanych przez niego 
grantów krajowych i zagranicznych. 

9. W przypadku porównywalnej wartości merytorycznej wniosków preferowani będą 
kandydaci, którzy odbyli zagraniczny staż podoktorski oraz pracują lub zamierzają 
pracować w instytucji innej niż ta, w której zdobyli stopień doktora. 

10. Na podstawie opinii i ocen recenzentów sporządzana jest lista rankingowa, która stanowi 
podstawę do wyłonienia kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej. 

11. Rozmowę kwalifikacyjną z najlepszymi kandydatami przeprowadza komisja powołana 
przez Zarząd Fundacji, w skład której mogą wchodzić recenzenci oraz przedstawiciele 
Fundacji. 

12. Decyzję o przyznaniu subsydium w programie FOCUS podejmuje Zarząd Fundacji na 
podstawie ocen recenzentów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej. 

13. O wynikach konkursu Fundacja powiadamia zainteresowanych w formie pisemnej.  Listę 
laureatów wraz z informacją o ich dorobku naukowym i przebiegu kariery Fundacja 
publikuje na swojej stronie internetowej, może je także upowszechniać za pośrednictwem 
innych mediów.
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14. Nazwiska recenzentów są poufne. Fundacja zastrzega sobie prawo do publicznego 
ogłaszania co roku łącznej alfabetycznej listy doradców, ekspertów i recenzentów 
współpracujących z Fundacją przy realizacji programów. 

§ 3 

ZASADY ZAMKNIĘTEGO KONKURSU GRANTOWEGO 

1. Fundacja zwraca się do laureatów programu FOCUS z propozycją uczestnictwa w 
zamkniętym konkursie grantowym, którego przedmiotem są środki przeznaczone na 
udoskonalenie warsztatu pracy laureata. 

2. Konkurs grantowy dla laureatów danej edycji programu FOCUS organizowany jest tylko 
raz, chyba że Zarząd Fundacji podejmie inną decyzję. 

3. Przyznane w ramach zamkniętego konkursu grantowego środki subwencyjne mogą zostac 
wykorzystane na : 

a. dokończenie inwestycji budowlanych; 

b. modernizację, remonty budynków i pomieszczeń przeznaczonych do pracy 
naukowej; 

c. przeprowadzki oraz wyposażenie techniczne i meblowe nowych lub 
zmodernizowanych pomieszczeń; 

d. zakup, modernizację lub naprawę aparatury badawczej; 

e. zakup sprzętu komputerowego; 

f. zakup  programów komputerowych niezbędnych do wykonania projektu; 

g. zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych niezbędnych do wykonania projektu. 

4. Każdy laureat ma prawo do złożenia jednego wniosku w konkursie grantowym. Wysokość 
wnioskowanej subwencji może maksymalnie wynosić 50% całości środków Fundacji 
przeznaczonych na granty w danej edycji konkursu. W jednym wniosku mogą zostać 
uwzględnione różne pozycje finansowe (zakupy, naprawy, inwestycje remontowe, usługi, 
itd.). 

5. Zgłoszenie do konkursu powinno zostać wypełnione zgodnie z załączonym formularzem. 

6. Wnioski powinny zostać dostarczone do siedziby Fundacji w trzech egzemplarzach, w 
wyznaczonym przez Fundację  terminie. 

7. W celu dokonania oceny nadesłanych do konkursu grantowego wniosków Zarząd Fundacji 
powołuje recenzentów. 

8. Decyzję o przyznaniu grantu na modernizację warsztatu naukowego i jego ostatecznej 
wysokości podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o opinie recenzentów oraz indywidualne 
rozmowy z laureatami konkursu FOCUS uczestniczącymi w konkursie. 

9. O wynikach konkursu Fundacja powiadamia zainteresowanych w formie pisemnej, a listę 
laureatów publikuje na stronie internetowej Fundacji.
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§ 4 

ZASADY WYKORZYSTANIA GRANTU 

1. Zasady wykorzystania grantu określa szczegółowo trójstronna umowa precyzująca 
warunki finansowania oraz prawa i obowiązki laureata, jednostki zatrudniającej go i 
Fundacji. 

2. Laureat ma obowiązek gospodarnego wykorzystywania środków przyznanych przez 
Fundację,  z uwzględnieniem wszystkich możliwości obniżenia kosztów. 

3. W trakcie realizacji umowy o finansowaniu grantu laureat zobowiązany jest do 
przestrzegania  obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś do uzyskania 
wymaganych przez odpowiednie urzędy zezwoleń. 

4. Fundacja  zastrzega sobie prawo zmiany decyzji i żądania zwrotu wypłaconych środków 
w przypadku, gdy naruszono warunki wykorzystania grantu określone w umowie, a 
zwłaszcza gdy otrzymane środki nie zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem 
lub gdy laureat nie spełnił w określonym terminie nałożonych nań obowiązków. 

§ 5 

ZASADY FINANSOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI 

1. Środki przyznanego subsydium przekazywane są na konto jednostki (część subwencyjna) 
oraz na konta laureata i jego stypendystów (część stypendialna). 

2. Laureat jest wyłącznym dysponentem części subwencyjnej środków przyznanych w 
ramach subsydium. 

3. Stypendium imienne laureata, jak również stypendia dla wskazanych przez niego 
młodych naukowców, uczestniczących w realizacji jego zamierzeń badawczych, 
wypłacane są bezpośrednio przez Fundację na ich rachunki. Szczegółowe zasady 
otrzymywania, wypłacania i wydatkowania stypendiów określają odrębne umowy 
zawarte pomiędzy Fundacją, laureatem i wskazanym przez niego młodym naukowcem, 
zwanym dalej stypendystą. 

4. W okresie otrzymywania subsydium laureat zobowiązany jest do prowadzenia pracy 
naukowej i dydaktycznej zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz do 
podejmowania działań służących promocji nauki i  jej roli społecznej. 

5. Po upływie każdego roku realizacji subsydium laureat zobowiązany jest do 
przedstawienia informacji o jej postępach oraz do złożenia raportu końcowego po 
zakończeniu jego realizacji. Zobowiązany jest także do zaprezentowania efektów 
subsydiowanej pracy badawczej na spotkaniu laureatów, zorganizowanym w 
wyznaczonym przez Fundację terminie. Fundacji przysługuje prawo publicznego 
informowania o uzyskanych przez laureata dzięki subsydium wynikach oraz do 
poddawania ich weryfikacji merytorycznej. 

6. Jeśli zachodzą okoliczności mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowość realizacji 
subsydium lub grantu, laureat lub jednostka powinni bezzwłocznie powiadomić o nich 
Fundację. W przypadku podjęcia przez laureata ponad trzymiesięcznego kontraktu 
zagranicznego, Fundacja określi warunki dalszej realizacji lub zawieszenia subsydium. 

7. Fundacja zastrzega sobie prawo oceny przebiegu realizacji subsydium oraz prawo wglądu 
i kontroli dokumentów finansowych w trakcie jego realizacji i w okresie trzech lat po 
zakończeniu jego finansowania.
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8. Laureat jest zobowiązany do informowania o mecenacie Fundacji w publikacjach 
przygotowywanych i oddawanych do druku w okresie otrzymywania subsydium. Laureat 
jest także zobowiązany do zawiadamiania Fundacji o organizowanych z własnej 
inicjatywy lub z inicjatywy mediów przedsięwzięciach informacyjnych, takich jak 
konferencje prasowe, audycje, filmy itp., popularyzujących rezultaty badawcze 
osiągnięte przy wsparciu Fundacji. 

9. Wsparcie finansowe Fundacji może być cofnięte lub zawieszone w przypadkach 
nieprzestrzegania przez laureata przyjętych zobowiązań, niezadowalających rezultatów 
pracy naukowej, naruszania zasad etyki zawodowej lub dobrego imienia Fundacji. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 24 stycznia 2008 r. 
i uchyla Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 18 stycznia 2006 r. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, 
w jakim został on uchwalony. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu wydania decyzji Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania stypendiów 
w programie FOCUS.


