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Cele programu 

 wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych 

lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej        

w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, 

cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub 

istotnych regionalnie 

 pozyskanie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów 

ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym 

możliwym terminie po jego wystąpieniu 

 otrzymanie grantu możliwe tylko wówczas, gdy ubieganie się            

o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do 

utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu 



 

 

Cele programu 



 

 

Kto może aplikować? 

 uczelnie wyższe 

 Instytuty Polska Akademia Nauk 

 instytuty badawcze 

 międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce 

 Polska Akademia Umiejętności 

 Centrum Łukasiewicz 

 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

 inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób 

samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową 

 

Jedna instytucja może złożyć max. 3 wnioski 



 

 

Wariant 1 

Współpraca międzynarodowa grupy projektowej 

 Partner zagraniczny - ośrodek akademicki lub naukowy mający 

siedzibę poza granicami RP, z którym Wnioskodawca planuje 

realizować Projekt 

 Wnioskodawca przedstawia list intencyjny od Partnera zagranicznego 

 W skład Grupy projektowej wchodzą: 

1) osoby zatrudnione u Wnioskodawcy na podstawie umowy   o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej 

2) kierownik Grupy projektowej posiadający minimum stopień doktora 



 

 

Wariant 2  

Międzynarodowa mobilność naukowców 

 możliwe jest ujęcie we wniosku tylko działań o charakterze 

mobilności 

 w takim przypadku list intencyjny od Partnera 

zagranicznego nie jest obowiązkowy 



 

 

Wymagania dot. projektu 

 Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów 

badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane 

działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i 

sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej 

Wnioskodawcy. 

 Projekt musi dotyczyć aktualnych zjawisk i procesów o charakterze 

unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali 

globalnej lub dla danego regionu. 

 Projekt musi zawierać element nowości i jasno sprecyzowany 

problem badawczy.  



 

 

Wymagania dot. projektu cd. 

 Uzasadnienie projektu musi jednoznacznie wskazywać, że 

niepodjęcie interwencji będzie skutkowało utraceniem szansy 

na rozwiązanie stawianego problemu w najbardziej stosownym 

czasie oraz że nie jest możliwe sfinansowanie go w drodze 

aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania 

 Czas trwania 3-12 miesięcy 

 Możliwe przedłużenie o max. 6 miesięcy (bez zwiększenia 

finansowania; na indywidulany i dobrze uzasadniony wniosek) 

 Maksymalne finansowanie 500 000 zł 



 

 

Koszty kwalifikowane 

 Wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w 

projekcie:  
1) koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych, innych składowych wynagrodzenia  

2) koszty umów cywilnoprawnych 

 

 Koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu – ryczałt 
 

 Koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze 

badawczym, analitycznym, statystycznym (np. w zakresie biobankowania, 

symulacji komputerowych, modelowania, analiz laboratoryjnych, pozyskania 

danych i materiałów, zdjęć lotniczych i satelitarnych) itp.  
 

 Pozostałe: 
1) udostępnienie publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie  

2) nawiązanie efektywnej łączności zdalnej 

3) dostęp do specjalistycznej aparatury  

4) bezpieczeństwo w czasie podróży (np. ubezpieczenie, szczepienia ochronne) 



 

 

Procedura naboru i oceny wniosków 

 Nabór ciągły, aktualny nabór otwarty do 31 grudnia 2020 r. 

 Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim, 

o ile we Wniosku nie podano inaczej 

 Ocena wniosku jest jednoetapowa 

 Decyzja w ciągu 31 dni od potwierdzenia oceny formalnej wniosku 

 Jeśli to konieczne Zespół może skorzystać z opinii pomocniczej 

zewnętrznego eksperta (w takim przypadku termin na wydanie 

decyzji ulega wydłużeniu do 60 dni) 

 W uzasadnionych przypadkach Zespół oceniający może 

zarekomendować zmniejszenie wnioskowanej kwoty finansowania, 

wskazując niezbędny zakres modyfikacji kosztorysu 



Ocena 
formalna 

Ocena 
merytoryczna 

Decyzja Umowa 

31 dni* 

Przebieg oceny wniosków 

*gdy nie jest konieczna opinia pomocnicza zewnętrznego eksperta 



 

 

Załączniki do wniosku 

 dokument rejestrowy Wnioskodawcy, o ile nie jest on dostępny w 

odpowiednim rejestrze publicznym, prowadzonym w formie elektronicznej 

lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do działania osoby 

reprezentującej Wnioskodawcę; 

 pełnomocnictwo do złożenia Wniosku w imieniu Wnioskodawcy w 

przypadku, gdy Wniosek jest składany przez inną osobę aniżeli wynika to z 

dokumentów rejestrowych. (przez osobę składającą Wniosek rozumie się 

osobę, do której przypisane jest konto w systemie teleinformatycznym 

Agencji, z którego składany jest Wniosek) 

 list/y intencyjny/e od Partnera/ów zagranicznych sporządzony/e w języku 

angielskim (jeśli dotyczy). 

 oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej 



 

 

Kryteria oceny wniosków 

1. Zgodność założeń projektu z celami programu, w szczególności, czy projekt 

dotyczy nagłego, ważnego, nieprzewidzianego zjawiska społecznego, 

cywilizacyjnego lub przyrodniczego o konsekwencjach globalnych                       

lub istotnych regionalnie? TAK/NIE 

2. Analiza potrzeb/problemów/wyzwań społecznych, cywilizacyjnych lub 

przyrodniczych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja projektu  

3. Zakres i sposób realizacji planowanych działań badawczych z uwzględnieniem 

potencjału Grupy Projektowej i potencjału Partnera/ów zagranicznego/ych 

(jeśli dotyczy) 

4. Istotność projektu dla reagowania na przełomowe wydarzenie oraz 

rozwiązania problemów z niego wynikających  

5. Ocena budżetu projektu w zakresie zgodności z katalogiem kosztów 

kwalifikowanych i adekwatności wskazanych pozycji kosztów do planowanych 

działań  



 

 

    

Kryterium 

  

Ocena Zespołu oceniającego 

1. Zgodność założeń projektu z celami programu, w szczególności, czy projekt 

dotyczy nagłego, ważnego, nieprzewidzianego zjawiska społecznego, 

cywilizacyjnego lub przyrodniczego o konsekwencjach globalnych lub istotnych 

regionalnie? 

Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o 

standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej 

szansy na rozwiązanie ważnego problemu. 

TAK/NIE 

2. Analiza potrzeb/problemów/wyzwań społecznych, cywilizacyjnych lub 

przyrodniczych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja projektu 

  

25 

3. Zakres i sposób realizacji planowanych działań badawczych z uwzględnieniem 

potencjału Grupy Projektowej i potencjału Partnera/ów zagranicznego/ych (jeśli 

dotyczy) 

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa, znaczenie i nowatorstwo 

zaplanowanych działań, adekwatność planowanych działań do czasu realizacji 

Projektu, wykonalność Projektu,  potencjał Grupy Projektowej i Partnera/ów 

zagranicznego/ych.  

30 

4. Istotność projektu dla reagowania na przełomowe wydarzenie oraz rozwiązania 

problemów z niego wynikających 

  

25 

5. Ocena budżetu projektu w zakresie zgodności z katalogiem kosztów 

kwalifikowanych i adekwatności wskazanych pozycji kosztów do planowanych 

działań 

  

20 

Maksymalna liczba punktów:   100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W jaki sposób mogę finansować partnera zagranicznego? 

 Czy możliwa jest współpraca z krajową jednostką badawczą/uczelnią? 

 Czy możliwe jest zatrudnienie naukowca spoza jednostki? 

 Jaka jest maksymalna kwota wynagrodzeń w projekcie? 

 Czy możliwe jest pobieranie wynagrodzenia podczas wyjazdu? 

 Czy możliwe jest sfinansowanie zakupu materiałów i drobnego sprzętu 

laboratoryjnego? 

 

 

 

 

 

 

 

Najczęstsze pytania? 



 

 

Kontakt 

Paweł Kurzyński 

Pion Programów dla Naukowców NAWA 

tel. +48 22 390 35 64  

e-mail: pawel.kurzynski@nawa.gov.pl 

 


