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Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 10, 

HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG 

Kraków,15 czerwca 2018 r. 

200 mln złotych – tyle w ramach kolejnych edycji konkursów NCN mogą otrzymać 

naukowcy planujący utworzenie zespołów badawczych, zamierzający realizować projekty 

we współpracy międzynarodowej oraz prowadzący innowacyjne i przełomowe badania. O 

40 mln zł zawalczą badacze, którzy zechcą realizować polsko-chińskie projekty w ramach 

nowego konkursu SHENG. 

Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze jest nowością w ofercie konkursowej 

Centrum. Porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a chińską agencją finansującą 

badania naukowe – National Natural Science Foundation of China (NSFC) – zostało podpisane 

pod koniec marca w Pekinie. 

– Mamy nadzieję, że polsko-chiński program będzie cieszyć się równie dużym 

zainteresowaniem jak wcześniejsze konkursy bilateralne NCN. Kierunek współpracy nie jest 

przypadkowy. Nawiązanie i wzmocnienie relacji z tak aktywnym gospodarczo i naukowo krajem 

jak Chiny z pewnością przysłuży się polskiemu środowisku akademickiemu – dodaje prof. 

Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 

W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu padań podstawowych realizowane 

w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz 

w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą 

projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, 

i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań 

musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą 

występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym 

w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy 

doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 250 tys. 

zł. 

Tradycyjnie już w czerwcu ogłaszany jest konkurs SONATA BIS, którego celem jest utworzenie 

nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały 

stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. 

Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, 

spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu 

wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy. W ósmej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 

mln zł.  
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MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują 

prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu 

może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów 

w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała 

przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów 

ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach 

działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego 

budżet to 40 mln zł. 

Dziesiąty raz ogłaszana jest również HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane 

w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych 

środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach 

kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, 

w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej 

lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich 

międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.  

Nabór wniosków potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 

2019 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego 

Centrum Nauki.  

 

O Narodowym Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą MNiSW powołaną w wyniku reformy systemu 

finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk 

i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest 

działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości 

i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum 

regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet 

NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem 

programu QuantERA – pierwszego ERA-NET-u zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się 

wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, organizowanego we 

współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania” 

w ramach III. edycji funduszy EOG i funduszy norweskich. 
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