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Oferta programowa FNP 2008

NAGRODY I STYPENDIA
Nagroda FNP
Indywidualna nagroda dla wybitnych polskich uczonych za 
szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, przyznawana 
w czterech głównych dziedzinach nauki. Nagroda uznawana 
jest za najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie 
naukowe w Polsce.

Kandydatów do Nagrody FNP mają prawo zgłaszać dotych-
czasowi 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 naukowe-
go kandydata oraz określić jednen  z czterech obszarów, do 
których należy wniosek zakwalifikować. Termin zgłaszania 
kandydatur do Nagrody FNP upływa 21 stycznia 2008 r. 

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 do-
konanie wszechstronnej merytorycznej oceny osiągnięcia. 
Odpowiednio uzupełnione wnioski poddawane są następnie 
ocenie powołanych przez Radę FNP niezależnych recen-
zentów, wybitnych ekspertów w danych dziedzinach. Biorąc 
pod uwagę ich opinie, Rada Fundacji podejmuje decyzję o 
wyłonieniu laureatów.

Program MISTRZ - Subsydia profesorskie

Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umożliwiające 
intensyfikowanie już prowadzonych prac lub podejmowanie 
nowych kierunków badań (jest to konkurs zamknięty). W 
roku 2008 konkurs adresowany jest do przedstawicieli nauk 
przyrodniczych i medycznych. Przewiduje się przyznanie do 
12 subsydiów o wysokości 450 tys. zł (150 tys. zł rocznie).

Nowość
Od 2008 roku laureaci wszystkich edycji programu MISTRZ, 
którzy zakończyli realizację subsydium, mogą ubiegać się 
o badawcze subsydium  wyjazdowe typu „sabbatical le-
ave”. Będzie ono przyznawane na zasadach konkursowych. 
Szczegółowe zasady konkursu przedstawione zostaną na 
stronie internetowej Fundacji do końca I kwartału 2008.

STYPENDIA KRAJOWE

Program MPD – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie 
(NOWOŚĆ)

Finansowanie projektów doktoranckich realizowanych w ra-
mach konsorcjów naukowych złożonych z polskich i zagra-
nicznych jednostek badawczych. W konkursie mogą wziąć 
udział konsorcja naukowe złożone co najmniej z jednej 
polskiej i jednej zagranicznej instytucji, które współpracują 
w ramach studiów doktoranckich i umożliwiają doktoran-
tom prowadzenie międzynarodowych projektów. Jednostka 
polska musi posiadać nadaną przez Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego pierwszą kategorię w aktualnej ocenie 
parametrycznej oraz prawo nadawania stopnia naukowego 
doktora. Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest 
zaangażowanie w realizację projektu co najmniej 5 samo-
dzielnych pracowników naukowych po stronie polskiej i co 
najmniej takiej samej ich liczby po stronie zagranicznej. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonywanie wyboru 
doktorantów przez konsorcjum w drodze otwartego między-
narodowego naboru. Projekty konsorcjów mogą być realizo-
wane w okresie od czterech do pięciu lat.

W ramach programu finansowane są m.in. stypendia nauko-
we dla doktorantów w wysokości 3000 zł miesięcznie (4500 

Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej – 
wsparcie nauki w 2008 r.
Nowości w Programie 2008
W 2008 roku Fundacja będzie kontynuowała swoją polity-
kę zwiększania bezpośredniego wsparcia dla najlepszych 
uczonych i zespołów badawczych, promowania wczesnego 
uzyskiwania niezależności naukowej przez młodych uczo-
nych oraz rozwijania współpracy naukowej.

W 2008 roku Fundacja zamierza przeznaczyć na wspie-
ranie nauki ponad 46 mln zł.

Główne zmiany w ofercie programowej Fundacji na rok 
2008 związane są z uruchomieniem czterech nowych pro-
gramów finansowanych ze środków strukturalnych UE w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadro-
wego nauki) oraz rozpoczęciem realizacji nowego pro-
gramu pomocy dla bibliotek – FUNDUSZE DLA BIBLIO-
TEK. Szczegółowy opis nowych programów znajduje się w 
zestawieniu wszystkich programów Fundacji na rok 2008, 
przedstawionym poniżej. Jednocześnie Fundacja zakończy-
ła prowadzenie dwóch programów realizowanych w latach 
wcześniejszych (WSPÓŁPRACA KRAJOWA i NESTOR).

Pełna wersja oferty programowej FNP na rok 2008 do-
stępna jest w postaci broszurki w biurze FNP oraz na 
stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl/publika-
cje/program_fnp.html.

Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze 
wniosków oraz dane kontaktowe zamieszczone są w dziale 
Aktualne programu FNP na stronie internetowej Fundacji:
www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_programy.
html

* * *

O Fundacji

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to największa polska 
instytucja pozarządowa wspierająca naukę. Działając od 
siedemnastu lat, Fundacja corocznie realizuje około 20 pro-
gramów, oferując najlepszym polskim uczonym oraz insty-
tucjom naukowym pomoc, poprzez którą stara się możliwie 
elastycznie reagować na najważniejsze potrzeby środowi-
ska naukowego.  Zgodnie ze swoją dewizą „wspierać tylko 
najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi”, Fundacja konse-
kwentnie stosuje zasadę „trudnego pieniądza”, a za najważ-
niejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia uznaje 
doskonałość naukową zgłaszanych przedsięwzięć. Wszyst-
kie stypendia, subwencje i nagrody Fundacji przyznawane 
są w trybie konkursu.
Fundacja uzyskuje środki na działalność statutową oraz na 
zabezpieczenie realnej wartości swojego funduszu przede 
wszystkim z działań na rynku finansowym, tzn. z lokowania 
swoich aktywów w instrumenty finansowe, głównie w obliga-
cje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje. 
Od 2005 roku FNP posiada status organizacji pożytku pu-
blicznego, co uprawnia ją do przyjmowania od osób fizycz-
nych wpłat 1% podatku dochodowego na cele statutowe. 
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zł podczas pobytu zagranicznego) oraz granty badawcze (w 
wysokości do 35 000 zł rocznie dla jednego doktoranta ).

Przewidywany jest jeden termin składania wniosków, który 
zostanie podany na stronie internetowej Fundacji (www.fnp.
org.pl) do końca I kwartału. 

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 
Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).

Program START - stypendia krajowe dla młodych uczo-
nych

Roczne stypendia dla najzdolniejszych młodych naukowców 
(do 30 lat, lub do 32 dla tych, którzy korzystali z urlopów wy-
chowawczych) z dorobkiem naukowym udokumentowanym 
publikacjami. W 2008 roku Fundacja przyzna do 120 rocz-
nych stypendiów w wysokości 24 000 zł. Wnioski o stypen-
dium mogą składać instytucje zatrudniające lub kształcące 
kandydatów, lub bezpośrednio kandydaci. 
Stypendium można przedłużyć na drugi rok na podstawie 
oceny rezultatów osiągniętych w pierwszym  roku.
 W 2009 roku zasady programu zostaną zmodyfikowane
– liczba przyznawanych stypendiów zwiększona zostanie 
do 180 natomiast kandydaci ubiegający się o przedłużenie 
stypendiów oceniani będą w jednym konkursie z nowymi 
kandydatami.

Termin składania wniosków o stypendia na rok 2009 
upływa 31 października 2008 r., a termin składania wnio-
sków w ostatnim konkursie o przedłużenie stypendium 
organizowanym według dotychczasowych zasad – 15 
grudnia 2008 r. 

Program POWROTY/HOMING- subsydia dla powracają-
cych

Program ten oferuje dwuletnie subsydia (z możliwością 
przedłużenia o jeden rok) dla młodych badaczy powraca-
jących z dłuższego (ponad 9 miesięcy) pobytu naukowego 
za granicą. Subsydia mają na celu rozwój kariery naukowej 
laureatów po powrocie do pracy w Polsce oraz wspieranie 
nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy na-
ukowej. W 2008 roku Fundacja przyzna około 15 subsy-
diów obejmujących: imienne stypendium naukowe laureata 
(30 000 zł.) oraz środki na realizację projektu badawczego i 
kontynuację współpracy zagranicznej (40 000 zł). 

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2008 r.

Program otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.

Program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów na-
ukowych

Trzyletnie subsydia służące pomocy młodym badaczom 
będącym na początkowym etapie budowania własnego ze-
społu naukowego oraz posiadającym liczący się dorobek 
naukowy. W tegorocznej edycji program skierowany jest do 
uczonych zajmujących się badaniami nad molekularnymi i 
biochemicznymi mechanizmami powstawania i zwalczania 
nowotworów, niezależnie od uprawianej przez nich dyscy-
pliny naukowej. 
Na subsydium składa się część stypendialna (przeznaczona 
na imienne stypendium laureata i stypendia dla jego współ-
pracowników) oraz część subwencyjna (przeznaczona na 
finansowanie zakupów aparatury i materiałów niezbędnych 
do prowadzenia badań, a także na pokrycie kosztów admi-
nistracyjnych i technicznych).
Fundacja przyzna w aktualnej edycji do pięciu subsydiów. Wy-
sokość jednego subsydium wynosi w 2008 roku 300 000 zł. 
(100 000 zł rocznie). Laureaci mają również prawo ubiegania 
się o dodatkowe środki finansowe (grant) z przeznaczeniem
na udoskonalenia warsztatu badawczego. Suma środków 
przeznaczonych w tym roku na granty wynosi 2 mln zł.  

Termin składania wniosków upływa 15 października 
2008 r. 

Program TEAM - subsydia dla zespołów badawczych 
realizujących projekty z udziałem młodych naukowców 
(NOWOŚĆ)

Finansowanie projektów  realizowanych przez młodych na-
ukowców w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. 
Zgłaszać można projekty z trzech obszarów tematycznych, 
określanych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, 
Techno. Konkurs adresowany jest do kierowników zespołów 
naukowych tworzących własne zespoły z udziałem młodych 
naukowców: studentów, doktorantów i uczestników staży 
podoktorskich. Liczba młodych uczonych w zespole nie 
może być mniejsza niż 6 osób, a ich rekrutacja musi prze-
biegać w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju 
i za granicą. Projekty mogą być realizowane w okresie od 
dwóch do czterech lat.

Przewidywane są dwa terminy składania wniosków 
rocznie - ich ogłoszenie  nastąpi w I kwartale 2008 r.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmoc-
nienie potencjału kadrowego nauki).

Program WELCOME – subsydia dla uczonych z zagranicy 
na tworzenie zespołów z udziałem młodych naukowców  
w Polsce (NOWOŚĆ)
Subsydia przyznawane są naukowcom z zagranicy na two-
rzenie w Polsce zespołów badawczych. Program jest skiero-
wany do uczonych (posiadających, co najmniej, stopień na-
ukowy doktora) z zagranicy planujących przyjazd do Polski 
lub prowadzących w Polsce zespoły naukowe, jednak nie 
dłużej niż 5 lat. O subsydium starać się mogą również polscy 
uczeni, którzy przebywali za granicą  co najmniej przez 2 
lata i zamierzają wrócić do kraju lub wrócili z pobytu zagra-
nicznego nie wcześniej niż 2 lata przed upływem terminu 
przyjmowania wniosków. Projekty mogą być realizowane 
przez okres od trzech do pięciu lat w obszarach tematycz-
nych, określanych w dokumentacji konkursowej jako Bio, 
Info, Techno. 
Fundacja oferuje uczonym przyjeżdżającym do Polski imien-
ne stypendium naukowe, mające  zniwelować dysproporcje 
między wysokością ich wcześniejszego wynagrodzenia oraz 
wysokością wynagrodzenia w jednostce polskiej. Dodatko-
wo subsydium obejmuje stypendia naukowe dla zatrudnio-
nych w zespole studentów, doktorantów i uczestników staży 
podoktorskich (ich liczba nie może być mniejsza niż 6 osób) 
oraz grant badawczy (w wysokości do 1 miliona zł rocznie). 

Przewidywany jest jeden termin składania wniosków 
rocznie, który  zostanie ogłoszony w I kwartale 2008 r.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmoc-
nienie potencjału kadrowego nauki).

STYPENDIA ZAGRANICZNE
Program KOLUMB – stypendia dla młodych doktorów

Stypendia dla młodych polskich uczonych (do 35 lat lub do 
37 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na od-
bycie podoktorskich staży (od 6 do 12 miesięcy) w najlep-
szych ośrodkach naukowych za granicą. Oferta skierowana 
jest do uczonych, którzy nie odbywali jeszcze długotermi-
nowych staży zagranicznych. Wysokość stypendiów odpo-
wiada stypendiom typu postdoc na świecie i wynosi średnio 
2500-6000 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty 
w innej walucie). Fundacja pokrywa dodatkowo koszty po-
dróży stypendysty i jego współmałżonka, o ile ten zamierza 
przebywać ze stypendystą co najmniej połowę okresu trwa-
nia stypendium.
Od 2008 roku Fundacja, oprócz stypendiów przyznawanych 
w dotychczasowej formule, oferuje również stypendia do 
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ośrodków, z którymi zawarte zostały specjalne porozumie-
nia. Dają one laureatom dodatkowe korzyści przy realizacji 
stypendium w danej instytucji badawczej. Szczegóły doty-
czące poszczególnych ośrodków dostępne są na stronie 
internetowej Fundacji, a ich oferta będzie sukcesywnie po-
większana. W 2008 roku przyznane zostanie do 16 stypen-
diów.
Laureaci programu KOLUMB mogą ubiegać się o wsparcie 
po powrocie do kraju w ramach tzw. grantu wspomagające-
go wynoszącego do 40 tys. zł.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2008 r.
Program KWERENDA - stypendia na kwerendy za gra-
nicą

Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora 
na zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne, służące 
poszukiwaniu i analizowaniu niedostępnych w Polsce mate-
riałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i spo-
łecznych. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 3 
miesięcy, a jego wysokość zależy od miejsca jego realizacji i 
wynosi średnio 2200 euro miesięcznie (lub równowartość tej 
kwoty w innej walucie).

 
Termin składania wniosków upływa 30 września 2008 r.

Stypendia konferencyjne
Dofinansowanie kosztów udziału polskich naukowców (w 
wieku do 35 lat) w międzynarodowych konferencjach, sym-
pozjach i kongresach naukowych.
Wnioski należy składać w Towarzystwie Naukowym War-
szawskim, zajmującym się procedurą konkursową /www.
tnw.waw.pl/ w terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 
30 czerwca, do 30 października. 

WSPIERANIE WARSZTATÓW NAUKOWYCH

Program NOVUM 

Subwencje przeznaczone na wsparcie wyjątkowych inicja-
tyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogą 
uzyskać dofinansowania z innych źródeł, a zarazem nie są 
objęte pozostałymi programami Fundacji. 

Wnioski można składać w dowolnym terminie.

TRANSFER TECHNOLOGII

Program VENTURES – wspieranie innowacyjnych pro-
jektów realizowanych przez młodych uczonych  (NO-
WOŚĆ)

Dofinansowanie projektów w dowolnych dziedzinach badań, 
które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce - poprzez 
przyznawanie subwencji na okres od jednego do trzech 
lat.  Program jest adresowany do jednostek naukowych, 
w których realizowane są badania służące powstaniu prac 
magisterskich lub doktorskich oraz do tych jednostek, które 
zatrudniają absolwentów studiów magisterskich na etatach 
naukowo-dydaktycznych. Wnioski składają jednostki nauko-
we, w których realizowane są badania wraz ze studentem, 
absolwentem lub doktorantem, odpowiadającym za dany 
projekt.

Przewiduje się dwa terminy składania wniosków rocz-
nie. Dokładne daty zostaną ogłoszone w I kwartale 
2008 r.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmoc-
nienie potencjału kadrowego nauki).

Program Innowator
Program jest skierowany do młodych naukowców lub zespo-
łów badawczych i oferuje pomoc we wdrożeniu projektów 
innowacyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii, 
produktów lub usług w praktyce gospodarczej. 

Realizowany jest w trzech etapach: 
I – szkolenia z zakresu zasad prowadzenia działalności go-
spodarczej dla autorów 20-25 najlepszych projektów;  
II - dofinansowanie  kilku najlepszych przedsięwzięć uczest-
ników etapu szkoleniowego, ocenionych  na podstawie po-
wstałych w trakcie szkoleń biznesplanów; 
III - pomoc w rozmowach i negocjacjach związanych z pozy-
skiwaniem dalszego finansowania wdrożeń.

W II i III etapie mogą również uczestniczyć osoby, które nie 
brały udziału w szkoleniu, a posiadają innowacyjne projekty. 
Wymogiem jest spełnienie kryteriów regulaminowych oraz 
rekomendacja instytucji wsparcia biznesowego (np. inkuba-
torów przedsiębiorczości).
Na dofinansowanie najlepszych projektów Fundacja prze-
znacza w 2008 roku kwotę 1 miliona złotych. 

Termin składania wniosków do I etapu konkursu mija 30 
kwietnia 2008 r.

PROGRAMY WYDAWNICZE I KONFERENCYJNE

Program MONOGRAFIE
Stały konkurs Fundacji na oryginalne, niepublikowane 
wcześniej monografie z dziedziny nauk humanistycznych i
społecznych. Do końca 2007 roku w serii Monografie FNP 
ukazało się, łącznie ze wznowieniami, ponad 120 pozycji. 
Prace do konkursu nadsyłać mogą autorzy polscy, a tak-
że zagraniczni, o ile monografia dotyczy tematyki polskiej
i jest napisana w języku polskim. Monografie ocenia Rada
Wydawnicza FNP, która rekomenduje Zarządowi Fundacji 
najlepsze prace do wydania w serii FNP. W ramach progra-
mu uzyskać można również dofinansowanie tłumaczenia 
wydanego w serii dzieła na wybrany język kongresowy. W 
szczególnych przypadkach możliwe jest również uzyskanie 
finansowania przekładu wybitnej pracy z zakresu nauk hu-
manistycznych i społecznych opublikowanej poza serią.

Prace, wraz z wypełnionym formularzem wnio-
sku, można składać w Fundacji w dowolnym ter-
minie.

Projekty Wydawnicze

Projekty wspierania wydawnictw ciągłych mających zasadni-
cze znaczenie dla badania historii i kultury polskiej. Obecnie 
wspierane przez FNP projekty wydawnicze to: Polski Słow-
nik Biograficzny i cykl opracowań monograficznych Origines
Polonorum. Kwalifikacja serii wydawniczych do PROJEK-
TÓW WYDAWNICZYCH FNP odbywa się w drodze konkur-
su adresowanego do zespołów naukowych.

Szczegóły dotyczące konkursu w 2008 roku dostępne 
będą na stronie Fundacji w I kwartale 2008 roku.
PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Nagroda Naukowa COPERNICUS

Ustanowiona wspólnie z Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) nagroda dla dwóch współpracujących ze sobą 
naukowców – polskiego i niemieckiego, za wybitny dorobek 
badawczy będący rezultatem tej współpracy oraz osiągnię-
cia w promowaniu młodej kadry badawczej. Nagroda przy-
znawana jest raz na dwa lata, a jej wysokość to 50 000 euro 
– po 25 000 euro dla każdego z laureatów. 
W 2008 roku nagroda zostanie przyznana po raz drugi. Uro-
czyste wręczenie odbędzie się w maju 2008 r. w Warsza-
wie.
Do nagrody mogą kandydować uczeni poniżej 65 roku 
życia, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i 
pracujący w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. W 
momencie przyznawania nagrody muszą być zaangażowa-
ni w realizację polsko-niemieckiego projektu naukowego. 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać uczeni ze stopniem 
naukowym doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej 
instytucji naukowej.
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Termin skłądania wniosków do następnej edycji progra-
mu (rozstrzyganej w 2010 r.) zostanie podany w II poło-
wie 2009 r.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe
im. Aleksandra von Humboldta

Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na pro-
wadzenie badań w Polsce.
Stypendia przyznawane są na okres od 4-6 miesięcy, na 
pobyt w jednym lub – w uzasadnionych przypadkach – w 
większej liczbie ośrodków naukowych.

Wysokość stypendium w 2008 r. wyniesie  4000 euro mie-
sięcznie. 

Kandydatów zgłaszać mogą tylko uczeni polscy, w terminie 
do 30 września 2008 r.

Stypendia dla zagranicznych uczonych na badania w 
Polsce

Przeznaczone są dla naukowców z zagranicy, głównie z kra-
jów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych pro-
wadzeniem badań w Polsce. Stypendium przyznawane jest 
na okres od 1 do 12 miesięcy i odpowiada średniej pensji na 
analogicznym stanowisku w Polsce oraz uwzględnia koszty 
zakwaterowania.

Wnioski należy składać w Kasie im. Mianowskiego /
www.mianowski.waw.pl/, która prowadzi konkurs, w ter-
minie do 31 października 2008 r.

INNE INICJATYWY

Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK (NOWOŚĆ)

Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielane bibliotekom i
archiwom w procesie uzyskiwania dotacji pochodzących z 
funduszy pomocowych. Oferta programu obejmuje udziela-
nie pomocy merytorycznej w zakresie przygotowania wnio-
sku o dofinansowanie poprzez organizowanie pomocy eks-
perckiej i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem 
niezbędnej do aplikowania dokumentacji. 
Konkurs jest skierowany do instytucji dysponujących zbiora-
mi o dużym znaczeniu dla badań naukowych i dziedzictwa 
historycznego Polski, które nie posiadają zaplecza admi-
nistracyjnego koniecznego do przygotowania wniosku, w 
szczególności  do mniejszych podmioty, takich jak stowarzy-
szenia, towarzystwa, fundacje, zakony, kościoły etc.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym.

Program PARTNERZY

Dofinansowanie najlepszych i najciekawszych projektów re-
alizowanych przez ogólnopolskie i regionalne towarzystwa 
naukowe o charakterze korporacyjnym oraz inne organiza-
cje pozarządowe zajmujące się wspieraniem nauki w Polsce 
.

Termin składania wniosków do konkursu upływa 31 
marca 2008 roku.

* * *

Pełna wersja oferty programowej FNP na rok 2008 
dostępna jest w postaci broszurki  
w biurze FNP oraz na stronie internetowej Fundacji: 
www.fnp.org.pl/publikacje/program_fnp.html.

Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze 
wniosków oraz dane kontaktowe zamieszczone są w dziale 
Aktualne programu FNP na stronie internetowej Fundacji:
www.fnp.org.pl/programy_aktualne/aktualne_progra-
my.html

Aukcja i koncert 
na rzecz  
Akcji Uniwersytet 
Dzieciom

Wypełniona po brzegi aula Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, ponad 6 tys. zł z licytacji 

i bisy na koniec imprezy - to tylko skrót tego co działo 
się 23 stycznia w uniwersyteckiej auli podczas koncer-
tu na rzecz Akcji „Uniwersytet Dzieciom”, w którym wy-
stąpili: Urszula Dudziak, Janusz Szrom, Big Band Uni-
wersytetu Zielonogórskiego i Chór Akademicki.  Zanim 
jednak koncert się rozpoczął, tradycyjnie już odbyła się 
licytacja przedmiotów podarowanych przez osoby ze 
świata polityki, mediów, sponsorów oraz studentów na-
szej uczelni.  Na tegorocznej aukcji uzbierano aż 6.490 
zł, czyli prawie dwa razy tyle co w roku ubiegłym (3.960 
zł). Najwięcej wylicytowano za obraz Adama W. Bagiń-
skiego - podarunek od Rektora Uniwersytetu Zielono-
górskiego prof. Czesława Osękowskiego. Sprzedano go 
za 900 zł. Pióro od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
wylicytowano za 500 zł. Za taką samą kwotę kupiono 
obraz „Martwa natura” nieznanego autora. Licytujący 
udowodnili, że mają otwarte serca i chętnie pomagają 
dzieciom. Niemała w tym zasługa prowadzącego licy-
tację – studenta naszej uczelni – Łukasza Zalewskiego, 
który wykazał się doskonałą umiejętnością poruszania 
serc i portfeli. W tym roku pieniądze uzyskane z licy-
tacji zostaną przeznaczone na organizację i  nagrody 
podczas II Spartakiady Świetlic Terapeutycznych or-
ganizowanej  przez Studium Wychowania Fizycznego 
wspólnie z Biurem Promocji UZ. 

Podczas charytatywnego koncertu na rzecz Akcji 
Uniwersytet Dzieciom, na scenie pojawili się: Urszula 
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