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Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), niezale¿na, pozarz¹-
dowa instytucja typu non-profit, uznawana za najwa¿niejsze z
pozabud¿etowych �róde³ finansowania nauki w Polsce, tak¿e
w tym roku oferuje �rodowisku naukowemu kilkana�cie rozma-
itych form (programów) wsparcia, w tym m.in. 10 rodzajów
stypendiów, subwencje na modernizacjê warsztatów nauko-
wych, pomoc interwencyjn¹ w przypadkach awarii aparatury
badawczej czy innych zdarzeñ losowych, ponadto finansuje 3
programy wydawnicze.
To ju¿ trzynasty rok jej dzia³alno�ci dla dobra nauki. Przypomnij-
my, ¿e FNP nie korzysta ze wsparcia bud¿etu pañstwa, a �rodki
na dzia³alno�æ statutow¹ oraz na zabezpieczenie warto�ci
swojego funduszu uzyskuje z dzia³alno�ci na rynku finanso-
wym, tzn. z aktywnego lokowania w takie instrumenty finanso-
we, jak np. bony skarbowe, obligacje i akcje. Ze �rodków wy-
pracowanych w ten sposób Fundacja przeznaczy³a na wspie-
ranie nauki w 2004 r. kwotê 24,5 mln z³otych.
Wszystkie programy Fundacji maj¹ charakter konkursowy, za�
dewiza, jak¹ siê w swych dzia³aniach kieruje, to �wspieraæ
najlepszych, aby mogli staæ siê jeszcze lepsi�. £¹cznie przeka-
za³a dotychczas nauce w ró¿nej formie � stypendiów, subwen-
cji, nagród � ponad 230 mln z³.
Poni¿ej zamieszczamy skrócony przegl¹d tegorocznych propo-
zycji programowych Fundacji, w�ród których znalaz³y siê dwie
nowe: to program BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych) i
program TRANSLACJE (dofinansowanie t³umaczeñ dzie³ huma-
nistycznych). W tym roku przewidywane jest te¿ wprowadze-
nie Nagrody Naukowej �COPERNICUS� (dla wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ naukowców � polskiego i niemieckiego), która bêdzie
przyznawana wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG).

Pe³na wersja oferty programowej FNP na rok 2003 dostêpna
jest w formie broszurki w biurze FNP lub jako plik pdf na stronie
internetowej FNP: www.fnp.org.pl/publikacje/pr_roczne.htm
Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze wnio-
sków oraz dane kontaktowe dostêpne s¹ na stronie interneto-
wej FNP: www.fnp.org.pl

Nagrody i stypendia
Nagroda FNP
Przyznawana wybitnym polskim uczonym indywidualna nagro-
da za osi¹gniêcia i odkrycia z ostatnich 4 lat w czterech dziedzi-
nach: nauk humanistycznych i spo³ecznych, nauk �cis³ych, nauk
przyrodniczych i medycznych oraz nauk technicznych.
Kandydaci do nagród mog¹ byæ zg³aszani przez wybitnych uczo-
nych zaproszonych przez Fundacjê, przez dotychczasowych
laureatów Nagrody FNP, przez stowarzyszenia naukowe o za-
siêgu krajowym, mog¹ ich te¿ zg³aszaæ we w³asnym imieniu
grupy dziesiêciu pracowników naukowych, nie pochodz¹cych
z jednej rady naukowej.
Termin zg³aszania kandydatur: do 31 marca.

Subsydia Profesorskie
Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umo¿liwiaj¹ce in-
tensyfikowanie ju¿ prowadzonych prac lub podejmowanie no-
wych kierunków badañ (konkurs zamkniêty).W roku 2004 kon-
kurs obejmie dziedzinê nauk przyrodniczych i medycznych. Prze-
widuje siê przyznanie do 15 subsydiów o wysoko�ci 240 tys. z³
(80 tys. z³ rocznie).

Stypendia krajowe
Program NESTOR
Finansowanie kilkumiesiêcznych wyjazdów emerytowanych,
lecz nadal aktywnych zawodowo uczonych do wybranych kra-
jowych placówek badawczych w innym mie�cie. Z wnioskiem
o przyznanie stypendium uczonemu powinna wyst¹piæ jednost-

ka zapraszaj¹ca, po uprzednim uzgodnieniu z osob¹ zaintere-
sowan¹ celu, terminu i okresu trwania stypendium.
Wysoko�æ stypendium wynosi 5000 z³ miesiêcznie. Strona gosz-
cz¹ca zobowi¹zana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania
osoby zapraszanej.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w 2 terminach: do 31 marca i do 15
listopada.

Stypendia krajowe dla m³odych naukowców
Roczne stypendium dla najzdolniejszych m³odych naukowców
(do 30 lat, lub do 32 dla tych, którzy byli na urlopach wycho-
wawczych) z dorobkiem naukowym udokumentowanym publi-
kacjami. Stypendium mo¿na przed³u¿yæ na drugi rok, na podsta-
wie oceny rezultatów osi¹gniêtych w I roku. Corocznie Funda-
cja przyznaje ok. stu stypendiów; w 2002 r. wysoko�æ roczne-
go stypendium wynios³a 20 tys. z³.
Termin sk³adania wniosków o stypendia na rok 2005: do 31
pa�dziernika 2004. Mog¹ siê o nie ubiegaæ tak¿e osoby urodzo-
ne w 1974 r.

Krajowe stypendia wyjazdowe
Finansowanie kilkumiesiêcznych wyjazdów badawczych m³o-
dych naukowców z tytu³em doktora (do 35 lat lub do 37 dla tych,
którzy byli na urlopach wychowawczych) na sta¿e do wiod¹-
cych o�rodków naukowych w Polsce. Wysoko�æ stypendium,
przyznawanego na okres od 1-3 miesiêcy, wynosi od 3000 �
4000 z³ miesiêcznie. Na wniosek instytucji goszcz¹cej stypen-
dium mo¿e zostaæ przed³u¿one, nie wiêcej ni¿ o 3 miesi¹ce.
Termin sk³adania wniosków: do 15 kwietnia.

Stypendia zagraniczne
Stypendia dla m³odych doktorów
Stypendia dla m³odych polskich uczonych (do 35 lat lub do 37 dla
tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na odbycie
podoktorskich sta¿y (od 6 do 12 miesiêcy) w najlepszych o�rod-
kach naukowych za granic¹. Wysoko�æ stypendiów odpowia-
da stypendiom typu postdoc na Zachodzie i wynosi �rednio
2200-3000 euro* miesiêcznie. Fundacja bêdzie tak¿e wyp³acaæ
dodatek rodzinny w wysoko�ci 500 euro* miesiêcznie stypen-
dystom pozostaj¹cym w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Na mocy porozumienia zawartego z Polsko-Amerykañsk¹ Komi-
sj¹ �Maria Sk³odowska-Curie Joint Fund II� jedno ze stypendiów
finansowane bêdzie od 2004 roku ze �rodków pozosta³ych po
likwidacji tego funduszu. Stypendium to, nosz¹ce imiê Marii Sk³o-
dowskiej-Curie, przeznaczone jest dla kandydata z dziedziny
nauk �cis³ych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie sta¿u
w wyró¿niaj¹cym siê o�rodku naukowym w Stanach Zjedno-
czonych. Po powrocie do kraju stypendy�ci mog¹ ubiegaæ siê o
przyznanie grantu wspomagaj¹cego w wysoko�ci do 40 tys.
z³.
Termin sk³adania wniosków: do 15 marca.

Stypendia na kwerendy za granic¹
Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora na
zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne, s³u¿¹ce reali-
zacji oryginalnych prac badawczych. Wysoko�æ stypendium
zale¿y od miejsca jego realizacji i wynosi �rednio 2100 euro*
miesiêcznie.
Termin sk³adania wniosków: do 15 wrze�nia.

Polskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawi-
stycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Lon-
dyñskiego (SSEES)
Roczny sta¿ podoktorski dla polskiego uczonego, zaintereso-
wanego prowadzeniem badañ w SSEES w Londynie w zakre-
sie studiów nad problematyk¹ polsk¹ (Polish Studies). Wyso-
ko�æ stypendium, wspó³finansowanego przez Ministerstwo
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Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii i Fundacjê M. Grabow-
skiego, jest nie ni¿sza ni¿ 1475 GBP miesiêcznie. Stypendysta
otrzymuje ponadto �rodki na koszty podró¿y do Londynu oraz
na zakup publikacji naukowych.
Szczegó³owy zakres tematyki badawczej stypendium na rok
akademicki 2004/2005 zamieszczony jest w broszurze �Pro-
gram na rok 2004� oraz w jego wersji elektronicznej na stronie
www.fnp.org.pl/publikacje/pr_roczne.htm
Wnioski przyjmowane s¹ do 15 kwietnia br. Nale¿y je sk³adaæ
równocze�nie w FNP i SSEES.

Stypendia konferencyjne
Dofinansowanie kosztów udzia³u polskich naukowców (w wieku
do 40 lat) w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kon-
gresach naukowych.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Towarzystwie Naukowym Warszaw-
skim (zajmuj¹cym siê procedur¹ konkursow¹) w terminach: do
28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 pa�dziernika.
���������
* lub równowarto�æ w innej walucie.

Wspieranie rozwoju warsztatów naukowych

Program MILAB (modernizacja infrastruktury laboratoriów i pra-
cowni)
W jego ramach mo¿na uzyskaæ subwencje na koñcowe etapy
inwestycji budowlanych, na modernizacjê i remonty budynków
i pomieszczeñ laboratoryjnych, na przeprowadzki oraz wypo-
sa¿enie techniczne i meblowe zmodernizowanych pomieszczeñ.
Konkurs przebiega w 2 etapach. Termin przyjmowania wnio-
sków wstêpnych up³ywa 31 stycznia. Jednostki zakwalifiko-
wane do 2. etapu s¹ zobowi¹zane do uzupe³nienia wniosków,
a nastêpnie zapraszane na rozmowy dotycz¹ce spraw tech-
nicznych i kosztorysowych.

Program TECHNE (rozwój nowych technologii, produktów i us³ug)
Wspieranie przedkomercyjnych prac nad zastosowaniem no-
wych technologii, produktów i us³ug, w tym m.in. prac technicz-
nych i zakupów podzespo³ów, uruchamiania prototypów, te-
stów pó³technicznych, uzyskiwania atestów i zezwoleñ.
Termin sk³adania wniosków: do 15 lutego.

Program BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych)
Adresowany jest do polskich placówek naukowych,
posiadaj¹cych cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne,
botaniczne i zoologiczne. W ramach programu mo¿na staraæ siê
m.in. o �rodki na ochronê zbiorów przed ich biologiczn¹ i
mechaniczn¹ degradacj¹, na zabezpieczenie przeciwko
kradzie¿om, a tak¿e na poprawê warunków ich udostêpniania i
ekspozycji. Preferowane bêd¹ wnioski sk³adane przez konsorcja
jednostek posiadaj¹cych zbiory przyrodnicze o ogólnopolskim
znaczeniu.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 1 marca.

Program SUBIN
Zadaniem programu SUBIN jest elastyczne i szybkie reagowanie,
w miarê mo¿liwo�ci finansowych Fundacji, na ró¿norodne
potrzeby nauki w nietypowych lub nag³ych przypadkach.
W ramach tego programu placówki i zespo³y naukowe uzyskaæ
mog¹ pomoc o charakterze interwencyjnym na wsparcie inicjatyw
lub inwestycji o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce i jej
miêdzynarodowego prest i¿u, które nie mog¹ uzyskaæ
finansowania z innych �róde³ i nie s¹ objête pozosta³ymi
programami Fundacji.
Wnioski przyjmowane s¹ bez ograniczeñ terminu.

Programy wydawnicze i konferencje
Program MONOGRAFIE
Sta³y konkurs Fundacji dla autorów polskich na oryginalne, nie
publikowane wcze�niej monografie z dziedziny nauk humani-
stycznych i spo³ecznych. Fundacja pokrywa koszty wydania

najlepszych dzie³ w serii Monografie FNP, a ich autorom za-
pewnia honorarium, które w 2003 r. wynosi³o 950 z³ za arkusz
wydawniczy.
Obecnie programem objêto równie¿ prace autorów zagranicz-
nych, ale tylko takie, które dotycz¹ tematyki polskiej i napisane
zosta³y w jêzyku polskim.
Prace, wraz z wype³nionym formularzem wniosku, mo¿na sk³a-
daæ w Fundacji w dowolnym terminie.

Program TRANSLACJE
Celem programu jest pomoc w upowszechnianiu dorobku na-
ukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju. Autorzy
polskich dzie³ z dziedziny nauk humanistycznych i spo³ecznych
mog¹ w ramach programu staraæ siê o dofinansowanie przek³a-
du swoich prac na wybrany jêzyk kongresowy, pod warun-
kiem, ¿e publikacj¹ i dystrybucj¹ dzie³a zainteresowane jest re-
nomowane wydawnictwo zagraniczne.
Subwencje przyznawane bêd¹ wy³¹cznie na koszty t³umacze-
nia i nie mog¹ byæ wykorzystane do pokrycia kosztów innych
prac wydawniczych.
Wnioski mo¿na sk³adaæ w Fundacji w dowolnym terminie.

Program WYDAWNICTWA
Finansowanie kosztów wydania kilku wieloletnich dzie³ seryj-
nych dokumentuj¹cych naukowo dziedzictwo historyczne i cy-
wilizacyjne Polski, tj.: kolejnych zeszytów Polskiego S³ownika
Biograficznego, S³ownika polszczyzny XVI w. i Katalogu zabyt-
ków sztuki w Polsce, a od 2000 r. tak¿e serii pt. Materia³y do
dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej (jest to konkurs zamkniêty).

Konferencje z cyklu �Fundacji dyskusje o nauce�
W 2004 r. zorganizowana zostanie kolejna, dziewi¹ta ju¿ konfe-
rencja z cyklu po�wiêconego istotnym problemom nurtuj¹cym
�rodowisko naukowe. Jej organizacjê Fundacja powierzy³a �ro-
dowisku poznañskiemu. Materia³y z konferencji opublikowane
zostan¹ w serii wydawniczej pod tym samym tytu³em.

Programy wspó³pracy miêdzynarodowej
Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von
Humboldta Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na
prowadzenie badañ w Polsce.
Stypendia przyznawane s¹ na okres od 4-12 miesiêcy, na pobyt
od w jednym lub � w uzasadnionych przypadkach � w wiêkszej
liczbie o�rodków naukowych.
Wysoko�æ stypendium w 2004 r. wyniesie 3 tys. euro miesiêcz-
nie. Pobyt w Polsce mo¿e byæ realizowany w kilku turach w
ci¹gu kolejnych trzech lat od daty przyznania stypendium.
Kandydatów zg³aszaæ mog¹ tylko uczeni polscy, w terminie do
30 wrze�nia.

Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w
Polsce
Przeznaczone s¹ dla naukowców z zagranicy, g³ównie z kra-
jów Europy �rodkowowschodniej, zainteresowanych prowa-
dzeniem badañ w Polsce.
Wnioski nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie w Kasie im. Mianowskiego,
która prowadzi konkurs, w terminie do 31 pa�dziernika.

Eksploratorium Integracji Europejskiej
W ramach programu, którego realizacjê Fundacja powierzy³a
Centrum Badañ Przedsiêbiorczo�ci i Zarz¹dzania PAN, prowa-
dzone s¹ prace studialne nad procesem integracji europejskiej
sektora nauki, postêpu technologicznego i innowacji. Ponadto
program obejmuje opracowywanie oraz archiwizacjê materia-
³ów dotycz¹cych tej problematyki.

Adres Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:
02-548 WARSZAWA, ul. Gra¿yny 11
tel.: (22) 845 95 01, fax: (22) 845 95 05
e-mail: fnp@fnp.org.pl fnp@fnp.org.pl
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