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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
– program wspierania nauki w 2006 r.
Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilkanaście programów adresowanych do naukowców wszystkich dziedzin. Nasza oferta programowa obejmuje: konkurs
o Nagrodę FNP, uznawaną za najważniejsze w Polsce wyróżnienie za osiągnięcia naukowe, różne programy o charakterze stypendialnym skierowane przede wszystkim do
młodych uczonych oraz kilka innych programów wieloletnich, przeznaczonych dla zespołów i instytucji naukowych,
poprzez które Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na różne potrzeby środowiska naukowego.
W programie na rok 2006 Fundacja wprowadziła znaczące
zmiany w stosunku do lat ubiegłych, wynikające z przyjęcia
długofalowej strategii zwiększania bezpośredniego wsparcia dla najlepszych uczonych i zespołów badawczych.
Podjęto m.in. decyzję o zakończeniu realizacji programów
MILAB i TECHNE. W opinii Fundacji programy te wyczerpały
swój potencjał, co wynika przede wszystkim ze zmian w otoczeniu zewnętrznym i pojawienia się innych możliwości ﬁnansowania modernizacji laboratoriów, jak też wspierania transferu technologii. Ubieganie się o środki Fundacji na modernizację bazy laboratoryjnej będzie odtąd możliwe w niewielkim
zakresie w programie NOVUM, który został wprowadzony w
miejsce zlikwidowanego programu SUBIN.
W roku 2006 Fundacja uruchamia ponadto dwa programy skierowane do młodych uczonych. Pierwszy z nich
– POWROTY, adresowany jest do badaczy powracających do kraju po zagranicznym stażu podoktorskim, drugi
– FOCUS, do uczonych będących na etapie tworzenia własnego zespołu badawczego.
Realizacja jednego z celów statutowych FNP, jakim jest
wspieranie rozwiązań aplikacyjnych, będzie się obecnie
odbywało w innej formie niż dotychczas, w ramach rozpoczynającego się w 2006 r. programu INNOWATOR.
Zmiany objęły także program TRANSLACJE, którego
cele zostały określone bardziej precyzyjnie, i będą realizowane jako rozszerzenie programu MONOGRAFIE.
Mamy nadzieję, że powyższe zmiany spotkają się z pozytywnym odbiorem społeczności naukowej i przyczynią się do większej przejrzystości i spójności naszej oferty programowej.
W 2006, czyli piętnastym roku swej działalności, Fundacja zamierza przeznaczyć na wspieranie nauki kwotę 22,7 mln zł.
Wszystkie programy Fundacji mają charakter konkursowy, zaś dewiza, jaką się w swych działaniach kieruje, to
„wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”
Pełna wersja oferty programowej FNP na rok 2006 dostępna jest w postaci broszurki w biurze FNP lub jako plik
PDF na stronie internetowej Fundacji:
http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/documents/Progr2006www.pdf
Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze
wniosków oraz dane kontaktowe zamieszczone są w dziale
Aktualne programy FNP na stronie internetowej Fundacji:
http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_programy.html
Poniżej zamieszczamy skrócony przegląd tegorocznych
propozycji programowych Fundacji.

NAGRODY I STYPENDIA
*** Nagroda FNP
Indywidualna nagroda dla wybitnych polskich uczonych
za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, przyznawane w czterech głównych dziedzinach nauki. Kandydatów
do Nagrody FNP mogą zgłaszać dotychczasowi laureaci
Nagrody FNP oraz wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Radę Fundacji.
Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy. Etap
pierwszy obejmuje zgłaszanie kandydatów do Nagrody.
Osoby uprawnione do zgłaszania powinny przedstawić
wnioski z krótkim omówieniem istoty osiągnięcia naukowego kandydata oraz określić jedną z czterech dziedzin, do
której należy wniosek zakwaliﬁkować. Termin zgłaszania
kandydatur do Nagrody FNP upływa 15 lutego.

W kolejnym etapie procedury konkursowej Rada Fundacji
zwraca się do osób nominowanych do Nagrody o wyrażenie
zgody na udział w konkursie oraz prosi je o dostarczenie dodatkowych materiałów i informacji, pozwalających na dokonanie
wszechstronnej merytorycznej oceny osiągnięcia. Odpowiednio
uzupełnione wnioski poddawane są następnie ocenie powołanych przez Radę FNP niezależnych recenzentów, wybitnych
specjalistów w danych dziedzinach. Biorąc pod uwagę ich opinie, Rada Fundacji podejmuje decyzję o wyłonieniu laureatów.
*** Subsydia profesorskie – program MISTRZ
Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umożliwiające intensyﬁkowanie już prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badań (jest to konkurs zamknięty). W
roku 2006 konkurs adresowany jest do przedstawicieli nauk
humanistycznych. Przewiduje się przyznanie do 12 subsydiów w wysokości 300 tys. zł (100 tys. zł rocznie).

STYPENDIA KRAJOWE
*** Stypendia krajowe dla młodych uczonych
– program START
Roczne stypendium dla najzdolniejszych młodych naukowców (do 30 lat, lub do 32 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) z dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami. Corocznie Fundacja przyznaje ok. stu stypendiów; w
2005 r. wysokość rocznego stypendium wyniosła 20 tys. zł.
Stypendium można przedłużyć na drugi rok, na podstawie oceny rezultatów osiągniętych w pierwszym roku.
Termin składania wniosków o stypendia na rok 2007: do
31 października 2006 r. Mogą się o nie ubiegać osoby urodzone w 1976 r. i później.
*** Krajowe stypendia wyjazdowe
– program WSPÓŁPRACA KRAJOWA
Finansowanie kilkumiesięcznych wyjazdów badawczych młodych naukowców z tytułem doktora (do 35 lat lub do 37 dla tych,
którzy byli na urlopach wychowawczych) na staże do wiodących
ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość stypendium, przyznawanego na okres od 1-3 miesięcy, wynosi od 4000 – 5000 zł
miesięcznie. Na wniosek instytucji goszczącej stypendium może
zostać przedłużone, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.
Termin składania wniosków: do 15 kwietnia.
*** Subsydia dla powracających
– program POWROTY (Homing) ► NOWY PROGRAM
Dwuletnie (z możliwością przedłużenia) subsydia dla młodych badaczy powracających z dłuższego (ponad 9 miesięcy)
zagranicznego pobytu naukowego, przyznawane w celu poprawy warunków ich pracy w kraju poprzez udoskonalania ich
warsztatów badawczych oraz wspieranie nawiązanej przez nich
międzynarodowej współpracy naukowej. Fundacja przyzna w
2006 r. nie mniej niż 6 subsydiów w wysokości co najmniej
53 tys. zł rocznie. Subsydium obejmuje imienne stypendium
laureata oraz środki subwencyjne na kontynuację współpracy
zagranicznej oraz na realizację projektu badawczego.
Termin składania wniosków: do 30 kwietnia.
*** Subsydia na tworzenie zespołów naukowych - program FOCUS ► NOWY PROGRAM
Trzyletnie subsydia służące pomocy młodym badaczom
będącym na początkowym etapie budowania własnego zespołu naukowego oraz posiadającym liczący się dorobek
naukowy w wybranej, corocznie określanej przez Fundację
sferze badań naukowych. W roku 2006 będzie to modelowanie matematyczne procesów biologicznych.
Fundacja przyzna do pięciu subsydiów, które wypłacane
będą przez trzy kolejne lata. Wysokość jednego subsydium
wyniesie 240 tys. zł (80 tys. zł rocznie). Na kwotę subsydium
składają się: część stypendialna dla laureata i współpracujących z nim doktorantów i młodych doktorów, część subwencyjna na ﬁnansowanie: zakupów, podróży służbowych, wymiany
osobowej z zagranicą, kosztów konferencji itp. oraz środki
przeznaczone na koszty administracyjne i techniczne.
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Laureaci programu będą mogli, w ramach zamkniętego
konkursu, ubiegać się o dodatkowe środki ﬁnansowe (grant)
na udoskonalenie warsztatu badawczego. Suma środków
przeznaczonych na granty w tegorocznej, pierwszej edycji
programu wynosi 2 mln zł.
Termin składania wniosków upływa 15 października.
*** Stypendia dla emerytowanych uczonych - program
NESTOR
Finansowanie kilkumiesięcznych (do 4 miesięcy) wyjazdów
emerytowanych, lecz nadal aktywnych zawodowo uczonych do
wybranych krajowych placówek badawczych w innym mieście. Z
wnioskiem o przyznanie stypendium uczonemu powinna wystąpić jednostka zapraszająca, po uprzednim uzgodnieniu z osobą
zainteresowaną celu, terminu i okresu trwania stypendium.
Wysokość stypendium wynosi 5000 zł miesięcznie.
Strona goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów
zakwaterowania osoby zapraszanej.
Wnioski można składać w 2 terminach: do 31 marca i do
15 listopada.

STYPENDIA ZAGRANICZNE
*** Stypendia dla młodych doktorów – program KOLUMB
Stypendia dla młodych polskich uczonych (do 35 lat lub
do 37 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na
odbycie podoktorskich staży (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych za granicą. Wysokość stypendiów odpowiada stypendiom typu postdoc na Zachodzie i
wynosi średnio 2200-3000 euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) miesięcznie. Fundacja pokrywa ponadto koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, o ile
zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez
połowę okresu trwania stypendium, pokrywa także koszty
ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.
W ramach programu stypendiów zagranicznych można się
również ubiegać o stypendium dla kandydata z dziedziny nauk
ścisłych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie stażu
w wyróżniającym się ośrodku naukowym w USA (jest ono ﬁnansowane z niewykorzystanych środków funduszu „Maria
Skłodowska-Curie Joint Fund II”) oraz stypendium na prowadzenie badań w zakresie studiów nad problematyką polską w
School of Slavonic and East European Studies Univesity College
London (SSEES) lub też badań związanych z problematyką europejską w European University Institute we Florencji.
Po powrocie do kraju stypendyści mogą ubiegać się o przyznanie grantu wspomagającego w wysokości do 40 tys.
Termin składania wniosków: do 15 marca.
*** Stypendia na kwerendy za granicą – program
KWERENDA
Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora na
zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne, służące realizacji oryginalnych prac badawczych. Wysokość stypendium
zależy od miejsca jego realizacji i wynosi średnio 2200 euro
miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).
Termin składania wniosków: do 15 września.
*** Stypendia konferencyjne
Doﬁnansowanie kosztów udziału polskich naukowców (w
wieku do 35 lat) w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych.
Wnioski należy składać w Towarzystwie Naukowym
Warszawskim /www.tnw.waw.pl/, zajmującym się procedurą konkursową w terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 października.

WSPIERANIE MODERNIZACJI
WARSZTATÓW NAUKOWYCH
*** Program BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych)
Adresowany jest do polskich placówek naukowych, posiadających cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne, botaniczne i zoologiczne. W ramach programu można starać
się m.in. o środki na ochronę zbiorów przed ich biologiczną
i mechaniczną degradacją, na zabezpieczenie przeciwko
kradzieżom, a także na poprawę warunków ich udostępniania i ekspozycji. Preferowane będą wnioski składane przez
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współpracujące ze sobą jednostki posiadające zbiory przyrodnicze o ogólnopolskim znaczeniu.
Wnioski należy składać do 1 marca.
Uwaga: Rok 2006 to ostatni rok realizacji tego programu.
*** Program NOVUM ► NOWY PROGRAM
Nowy program, zastępujący realizowany przez FNP w latach ubiegłych program subwencji interwencyjnych SUBIN.
Subwencje przeznaczone będą na wsparcie wyjątkowych
inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, takich
które nie mogą uzyskać doﬁnansowania z innych źródeł, a
zarazem nie są objęte pozostałymi programami Fundacji.
Wnioski przyjmowane są bez ograniczeń terminu.

WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII
*** Program INNOWATOR (szkolenia i pomoc we wdrożeniach) ► NOWY PROGRAM
Program skierowany do doktorantów i młodych doktorów,
ma za zadanie wspierać wdrożenia innowacyjne. Będzie realizowany z jednej strony poprzez szkolenia zaznajamiające
naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i
zasadami działalności biznesowej, z drugiej – poprzez pomoc doradczą i ﬁnansową w przygotowaniu innowacyjnych
projektów na wczesnym etapie komercjalizacji. Realizacja
programu będzie się odbywać w trzech etapach.
Termin składania wniosków do I etapu konkursu: 15 maja.

PROGRAMY WYDAWNICZE
***Program MONOGRAFIE
Stały konkurs Fundacji na oryginalne, nie publikowane
wcześniej monograﬁe z dziedziny nauk humanistycznych
i społecznych. Prace do konkursu nadsyłać mogą autorzy
polscy, a także zagraniczni, o ile monograﬁa dotyczy tematyki polskiej i jest napisana w języku polskim. Fundacja pokrywa koszty wydania najlepszych dzieł w serii Monograﬁe
FNP, a ich autorom zapewnia honorarium, które w 2005 r.
wynosiło 950 zł za arkusz wydawniczy.
W ramach programu można uzyskać także doﬁnansowanie
tłumaczenia na wybrany język kongresowy dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monograﬁe FNP, w szczególnych
przypadkach – ﬁnansowania przekładu na język obcy wybitnych prac z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych,
opublikowanych poza serią Monograﬁe FNP (ale tylko takich,
które dotyczą bezpośrednio tematyki polskiej).
Prace, wraz z wypełnionym formularzem wniosku, można
składać w Fundacji w dowolnym terminie.

PROGRAMY
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
***Polskie Honorowe Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta
Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na prowadzenie badań w Polsce.
Stypendia przyznawane są na okres od 4-12 miesięcy, na
pobyt od w jednym lub – w uzasadnionych przypadkach – w
większej liczbie ośrodków naukowych.
Wysokość stypendium w 2006 r. wyniesie równowartość
3 tys. euro miesięcznie.
Pobyt w Polsce może być realizowany w kilku turach w
ciągu kolejnych trzech lat od daty przyznania stypendium.
Kandydatów zgłaszać mogą tylko uczeni polscy, w terminie do 30 września.
***Stypendia dla naukowców zagranicznych
na badania w Polsce
Przeznaczone są dla naukowców z zagranicy, głównie
z krajów Europy Środkowowschodniej, zainteresowanych
prowadzeniem badań w Polsce.
Wnioski należy składać wyłącznie w Kasie im.
Mianowskiego /www.mianowski.waw.pl/, która prowadzi
konkurs, w terminie do 31 października.
Adres Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:
02-548 Warszawa, ul. Grażyny 11
tel.: (0 22) 845 95 01, fax: (0 22) 845 95 05
e-mail: fnp@fnp.org.pl

