
 

 

Regulamin wewnętrznego konkursu na finansowanie projektów naukowych 

1. Celem ogłoszonego konkursu jest wprowadzenie nowej dla Instytutu tematyki badawczej lub 

metodyki badań, wsparcie rozwoju naukowego pracowników Instytutu oraz rozbudowanie 

współpracy między zespołami naukowymi w Instytucie. Oczekiwanym efektem realizacji 

projektu jest publikacja naukowa w czasopiśmie o wysokim współczynniku oddziaływania lub 

uzyskanie finansowania dla zewnętrznego projektu na kontynuację badań.  

2. Zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone na stronie internetowej Instytutu: 

http://if-pan.krakow.pl/ oraz http://if-pan.krakow.pl/en/  

3. Zaproszenie Dyrektora Instytutu do składania wniosków skierowane jest do pracowników 

naukowych Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, z wyłączeniem 

kierowników Pracowni i Zakładów, dla których głównym miejscem pracy jest Instytut i których 

dorobek wliczany jest do dorobku naukowego Instytutu.   

4. Dyrektor dokonuje wyboru projektów do finansowania w oparciu o ranking punktowy 

wniosków przygotowany przez Komisja Rady ds. Rozwoju Instytutu na podstawie oceny 

ekspertów zewnętrznych.   

5. Projekt rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Dyrektora w decyzji o przyznaniu 

finansowania i musi zakończyć się we wskazanym w decyzji terminie. Projekty rozpoczną się nie 

wcześniej niż 1 sierpnia 2022 i zakończą nie później niż 30 września 2024.  

6. Dokumentacja zawierająca merytoryczny opis uzyskanych wyników oraz rozliczenie finansowe, 

będące podstawą rozliczenia projektu musi zostać złożona do Działu Koordynacji Badań nie 

później niż po 28 dniach kalendarzowych od zakończenia projektu. Dział Koordynacji Badań 

Naukowych przekazuje dokumentację rozliczenia projektu do Komisja Rady ds. Rozwoju 

Instytutu.  

7. Dokumentacja będąca podstawą rozliczenia projektu zostanie oceniona przez Komisję 

ds. Rozwoju w ciągu 28 dni kalendarzowych od otrzymania. W ramach przeprowadzanej oceny 

rozliczenia projektu, Komisja Rady ds. Rozwoju Instytutu może poprosić kierownika 

o prezentację merytorycznego opisu uzyskanych wyników. Komisja przekazuje wyniki oceny do 

Dyrektora Instytutu i Działu Koordynacji Badań Naukowych.  

8. Dyrektor lub jego Zastępca ds. Naukowych przedstawią Radzie Naukowej IF PAN informację o 

realizacji grantów wewnętrznych jako wydzieloną część corocznej prezentacji działalności 

Instytutu. W szczególności przedstawiona zostanie informacja o złożonych wnioskach, 

przeprowadzonej ocenie, decyzjach o finansowaniu projektów, postępach realizacji projektów 

oraz ocenach realizacji zakończonych projektów. 

9. Dyrektor może wstrzymać finansowanie projektu, na wniosek kierownika projektu, lub jeśli 

kierownik projektu przestanie spełniać warunki określone w punkcie 3 lub jeśli zajdą inne 

istotne okoliczności uzasadniające taką decyzję.  
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Pisemną decyzję o wstrzymaniu finansowania projektu Dyrektor przekazuje kierownikowi 

projektu, Działowi Koordynacji Badań Naukowych IF PAN oraz Komisji Rady ds. Rozwoju 

Instytutu.  

10. Druga edycja konkursu zostanie ogłoszona z dniem 1 czerwca 2022 r.   

11. Wniosek powinien zostać przygotowany w języku angielskim.  

12. Wnioskodawca może złożyć do oceny tylko jeden projekt.  

13. Maksymalna kwota finansowania jednego projektu w pierwszej edycji konkursu to 100 000 PLN 

na okres do 24 miesięcy, ale nie więcej niż 50 000 PLN na każde 12 miesięcy trwania projektu. 

Koszty kwalifikowane w projekcie to:  

a) materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych 

przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, w tym m.in.: surowce, 

półprodukty, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, inne urządzenia, 

b) koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,   

c) koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania 

ankietowe itp.) i innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

projektu,  

d) koszty publikacji wyników projektu w czasopismach, które zgodnie z listą punktacji 

czasopism naukowych MNiE posiadają co najmniej 140 punktów.  

14. Wnioski należy zgłaszać do Działu Koordynacji Badań Naukowych za pomocą formularza 

znajdującego się na stronie https://forms.gle/vbXGWs4FjZabnaT28 do dnia 30 czerwca 2022 r., 

do godz.16:00 UTC +2.  

15. Ocena wniosków zostanie przeprowadzona przez Komisję Rady ds. Rozwoju Instytutu na 

podstawie opinii recenzentów zewnętrznych (członków Rady Naukowej IF PAN nie będących 

pracownikami naszego Instytutu). Kryteriami oceny na każdym etapie są:   

a) jakość naukowa projektu z naciskiem na nowatorskość tematyki badań lub metodyki 

badawczej w skali Instytutu (waga 40%),  

b) znaczenie dla rozwoju współpracy między zespołami badawczymi Instytutu (20%),   

c) plan współpracy z jednostkami organizacyjnymi, w których realizowany będzie projekt oraz 

wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych (20%), 

d) możliwość realizacji projektu w oparciu o posiadane kompetencje, zasoby techniczne 

i zaplanowany kosztorys (20%), 

e) ocena potencjału projektu do wygenerowania wyników wstępnych stanowiących podstawę 
wniosku o grant zewnętrzny lub publikacji. 

https://forms.gle/vbXGWs4FjZabnaT28


 

 

16. Komisja Rady ds. Rozwoju Instytutu dokona wstępnej oceny wniosków i na tej podstawie 

wybierze 2 recenzentów, którzy są członkami Rady Naukowej IF PAN, ale nie są pracownikami 

IF PAN. Komisja przygotuje krótkie oceny wszystkich złożonych wniosków (formularz oceny 

https://forms.gle/KA7sJkLyVZK99WNJ8) i wstępną listę rankingową. 4 najwyżej ocenione przez 

Komisję projekty zostaną przekazane do oceny przez recenzentów zewnętrznych. 

Jeśli w konkursie złożone zostaną mniej niż 4 wnioski, wszystkie zostaną przekazane do oceny 

przez recenzentów zewnętrznych. Recenzenci zewnętrzni sporządzą oceny wniosków (w języku 

angielskim), korzystając z formularza dostępnego pod tym adresem: 

https://forms.gle/DvPLWLEW2TMjfF29A. Po otrzymaniu ocen od recenzentów Komisja 

przygotuje ostateczną listę rankingową i wraz z ocenami przekaże ją do działu Koordynacji 

Badań Naukowych oraz Dyrektora Instytutu. Komisja przekaże oceny oraz listę rankingową 

projektów do 15 lipca 2021.  

Wyniki konkursu, w tym końcowa lista rankingowa oraz oceny przygotowane na wszystkich 

etapach oceny zostaną opublikowane na wewnętrznych stronach internetowych IF PAN.  

17. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje Dyrektor. Decyzje Dyrektora 

względem finansowania projektów przekazane zostaną wnioskodawcom wraz z oceną 

przygotowaną przez Komisję do 25 lipca 2022 r.  

18. Wszelkie kwestie sporne, niejasne lub nie przewidziane przez regulamin rozstrzyga Dyrektor 

Instytutu. 
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