
Najczęściej zadawane pytania  

dotyczące konkursu dla Młodych Naukowców 

 

1. Kto może uczestniczyć w konkursie na projekty badawcze służące rozwojowi młodych 

naukowców? 

Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki miody naukowiec to osoba prowadząca działalność 

badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy 

nie więcej niż 35 lat.  

Jeżeli osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie 

rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą 

rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o przyznanie dotacji po ukończeniu 35 roku życia przez 

okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub 

świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat. 

2. Jakie warunki musi spełnić młody naukowiec aby uczestniczyć w konkursie? 

Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki młody naukowiec może uczestniczyć w konkursie 

jeżeli w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. 

Ponadto młody naukowiec musi być pracownikiem Uczelni lub uczestnikiem studiów doktoranckich 

prowadzonych w Uczelni. 

3. Jakiego typu projekty finansowane są w ramach konkursu służącego rozwojowi młodych 

naukowców? 

W ramach konkursu służącego rozwojowi młodych naukowców można ubiegać się o środki na 

realizację: 

a) projektu własnego; 

b) projektu promotorskiego. 

O przyznanie dotacji na projekt własny mogą ubiegać się młodzi naukowcy, posiadający stopień 

naukowy doktora, będący pracownikami Uczelni. Kierownikiem projektu własnego może być młody 

naukowiec zatrudniony w Uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowo- technicznym. 

O przyznanie dotacji na projekt promotorski mogą ubiegać się: 

 młodzi naukowcy - uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni, z zachowaniem 

zasady, że kierownikiem takiego projektu jest opiekun naukowy, 

 młodzi naukowcy będący pracownikami Uczelni, zatrudnieni na stanowisku naukowo-

dydaktycznym lub naukowo-technicznym, z zachowaniem zasady, że kierownikiem takiego projektu 

jest opiekun naukowy. 

Celem projektu promotorskiego jest uzyskanie stopnia naukowego doktora przez młodego naukowca. 

W przypadku uczestników studiów doktoranckich, wniosek o dofinansowanie projektu mogą złożyć 

wyłącznie kierownicy projektów, będący opiekunami naukowymi, w których uczestnik studiów 

doktoranckich ma otwarty przewód doktorski lub kierownik projektu przedłoży pisemne zobowiązanie 

o planowanym otwarciu przewodu w roku przyznania dotacji. 

 

 

 



4. Kto może ubiegać się o środki na finansowanie projektu własnego? 

O przyznanie dotacji na projekt własny mogą ubiegać się młodzi naukowcy, posiadający stopień 

naukowy doktora, będący pracownikami Uczelni. Kierownikiem projektu własnego może być młody 

naukowiec zatrudniony w Uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowo- technicznym. 

5. Kto może ubiegać się o środki na finansowanie projektu promotorskiego? 

O przyznanie dotacji na projekt promotorski mogą ubiegać się: 

 młodzi naukowcy - uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni, z zachowaniem 

zasady, że kierownikiem takiego projektu jest opiekun naukowy, 

 młodzi naukowcy będący pracownikami Uczelni, zatrudnieni na stanowisku naukowo-

dydaktycznym lub naukowo-technicznym, z zachowaniem zasady, że kierownikiem takiego projektu 

jest opiekun naukowy. 

6. Kto jest kierownikiem projektu w projektach własnych i promotorskich? 

Kierownikiem projektu w projektach własnych jest osoba składająca wniosek w konkursie służącym 

rozwojowi młodego naukowca spełniający warunki określone w regulaminie tj. młody naukowiec 

zatrudniony w Uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowo-technicznym. 

W projektach promotorskich kierownikiem projektu może być opiekun naukowy doktoranta 

spełniającego warunki określone w regulaminie tj. młody naukowiec będący doktorantem na I lub II 

roku studiów doktoranckich. 

7. Kto powinien wchodzić w skład zespołu badawczego realizującego projekt? 

W projektach promotorskich w skład zespołu badawczego wchodzi: młody naukowiec, opiekun 

naukowy, opiekun naukowy pomocniczy, pracownik inżynieryjno-techniczny. 

W projektach własnych w skład zespołu badawczego wchodzi młody naukowiec oraz osoby wskazane 

przez niego, które będą uczestniczyły w realizacji projektu własnego. 

8. Czy jest możliwość dokonania zmiany składu zespołu badawczego realizującego projekt w 

trakcie jego realizacji? 

Zmiana składu zespołu badawczego jest możliwa po uzyskaniu zgody Dziekana (dla projektów 

realizowanych od 2017 r.) lub Rektora (dla projektów realizowanych do 2017 r.) na uzasadniony 

wniosek kierownika projektu.  

9. Czy osoby wchodzące w skład zespołu badawczego otrzymują wynagrodzenie w ramach 

projektu? 

 Pracownicy Uczelni wchodzący w skład zespołu badawczego lub realizujący usługę na rzecz projektu 

nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z budżetu projektu. 

10. Jaki powinien być okres realizacji projektu badawczego? 

Maksymalny okres realizacji projektu badawczego wynosić może: 

a) projekt własny – 2 lata, 

b) projekt promotorski: 

 jeżeli uczestnik studiów doktoranckich jest na drugim roku studiów – 2 lata (maksymalnie do 30 

września roku, w którym doktorant ukończy studia doktoranckie); 

 jeżeli uczestnik studiów doktoranckich jest na pierwszym roku studiów – 3 lata (maksymalnie do 30 

września roku, w którym doktorant ukończy studia doktoranckie); 

 jeżeli młody naukowiec jest wyłącznie pracownikiem Uczelni – 2 lata; 

 jeżeli młody naukowiec jest pracownikiem Uczelni i doktorantem na II roku studiów – 2 lata; 

 jeżeli młody naukowiec jest pracownikiem Uczelni i doktorantem na I roku studiów – 3 lata. 



11. Czy jest wskazana kwota, o którą może zawnioskować młody naukowiec? 

Regulamin konkursu nie reguluje wysokości kwoty o którą może zawnioskować młody naukowiec w 

ramach konkursu służącemu młodym naukowcom, jednakże wysokość otrzymanego wsparcia zależne 

jest od wysokości otrzymanej dotacji oraz liczby wniosków które uzyskają pozytywną recenzję.  

12. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące stworzenia kosztorysu do wnioskowanego projektu? 

Tworząc kosztorys do wnioskowanego projektu należy uwzględnić poniższe ograniczenia:  

a) wynagrodzenia do 15% dotacji, w ramach zlecania prac niezbędnych, do realizacji projektu 

badawczego, osobom spoza Uczelni, o ile jest to uzasadnione ze względu na specyfikę wykonywania 

specjalistycznych zadań i praca nie może być wykonana przez pracownika zatrudnionego w uczelni 

w ramach ich zakresu obowiązków. 

b) maksymalnie 20% dotacji można przeznaczyć na czynny udział młodego naukowca w konferencjach 

naukowych krajowych i zagranicznych. 

13. W jaki sposób następuje ocena projektu przez recenzenta? 

Oceny projektów dokonują recenzenci wskazani przez komisję powołaną przez Prorektora ds. nauki. 

Komisja wyznacza recenzentów spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, będącymi pracownikami Uczelni. Recenzent oceni wartość 

merytoryczną oraz planowany budżet projektu na podstawie kryteriów wskazanych we wzorze recenzji. 

14. Czy można otrzymać „do wglądu” recenzję złożonego wniosku? 

Recenzja złożonego wniosku udostępniana jest młodemu naukowcowi po otrzymaniu decyzji o 

przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania projektu. Informacje na temat osoby wykonującej 

recenzje nie są udostępniane wnioskującemu. Otrzymanie recenzji możliwe jest po złożeniu w postaci 

pisemnej lub elektronicznej prośby o udostępnienie recenzji. 

15. Kiedy możliwe będzie otrzymanie kopii recenzji złożonego wniosku? 

Recenzje można otrzymać po złożeniu w postaci pisemnej lub elektronicznej prośby o udostępnienie 

recenzji złożonej w Centrum Wspierania Nauki. 

16. Czy każdy projekt, który uzyskał pozytywną recenzję otrzyma finansowanie? 

Dofinansowanie otrzymają projekty, które otrzymały pozytywną recenzję, jednakże decyzję ostateczną 

które projekty uzyskają dofinansowanie podejmuje komisja rektorsko-dziekańska w zależności od 

dostępnych środków finansowych na danym Wydziale. 

17. Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu służącego rozwojowi młodych naukowców? 

Liczba przyjętych projektów i wysokość finansowania projektów uzależniona jest od wysokości 

otrzymanej na ten cel dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla poszczególnych 

wydziałów Uczelni. O wyborze wniosków do realizacji oraz wysokości dofinansowania projektów 

decyduje komisja rektorsko-dziekańska na podstawie oceny dokonanej przez recenzentów oraz 

wysokości dotacji przyznanej Wydziałowi. 

18. Czy można odwołać się od decyzji o niezakwalifikowaniu do finansowania? 

Od wniosków niezakwalifikowanych do finansowania można się odwołać w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji. Odwołanie skierować należy do Prorektora ds. nauki oraz złożyć w Centrum 

Wspierania Nauki.  

19. Otrzymałem/Otrzymałam dofinansowanie czy muszę dopełnić jakieś formalności aby móc 

realizować projekt? 

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu służącego rozwojowi młodych 

naukowców po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych środków zobowiązani są do złożenia 

kalkulacji kosztów w Centrum Wspierania Nauki uwzględniającej wysokość otrzymanego 

dofinansowania. Kalkulację należy przygotować zgodnie z formularzem dostępnym na stronie 

internetowej CWN/Sekcja projektów krajowych.  



20. Od kiedy mogę dysponować środkami otrzymanymi w ramach konkursu służącego rozwojowi 

młodych naukowców? 

Dysponowanie otrzymanymi środkami możliwe jest po dostarczeniu kalkulacji kosztów oraz zgody 

właściwej komisji. 

21. Czy jest możliwość dokonania zmiany w kalkulacji kosztów np. poprzez przesunięcie środków 

z jednej pozycji na drugą? 

W przypadku uzasadnionej konieczności przekroczenia wyznaczonych limitów lub zmian w kosztorysie 

projektu o więcej niż 20% w poszczególnych pozycjach kosztorysu, należy każdorazowo uzyskać zgodę 

Dziekana Wydziału (dotyczy projektów z 2017 r. i 2018 r.). Pismo ze zgodą Dziekana oraz akceptacją 

pracownika Działu Kosztów należy przekazać do Centrum Wspierania Nauki.  

Zmiany nie przekraczające 20% należy zgłaszać do Centrum Wspierania Nauki celem wprowadzenia 

informacji do systemu informatycznego Uczelni. 

22. W jakim terminie muszę przygotować raport roczny? 

Kierownik projektu zobowiązany jest do złożenia do 31 stycznia roku następnego raportu rocznego. 

Raport składany jest do Prorektora ds. nauki za pośrednictwem Centrum Wspierania Nauki. 

23. W jakim terminie muszę przygotować raport końcowy? 

Kierownik projektu zakończonego zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego w terminie 1 

miesiąca od dnia w którym przypadło zakończenie projektu. Raport składany jest do Prorektora ds. nauki 

za pośrednictwem Centrum Wspierania Nauki. 

24. Jakie warunki muszę spełnić aby formalnie zakończyć realizację projektu? 

Kierownik projektu zakończonego zobowiązany jest do: 

a) złożenia raportu końcowego; 

b) dostarczenie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu naukowego doktora  - projekty promotorskie; 

c) dostarczenia kopii co najmniej 1 publikacji w czasopiśmie z listy A opublikowanej przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

25. Gdzie znajdę  tekst regulaminu konkursu służącego rozwojowi młodych naukowców? 

Tekst regulaminu konkursu służącego rozwojowi młodych naukowców dostępny jest na stronie z 

Zarządzeniami Rektora oraz na stronie Centrum Wspierania Nauki/Sekcja Projektów Naukowych 

26. Gdzie znajdę wzory formularzy wniosków, raportów itp.? 

Wzory formularzy wniosku, recenzji, raportów itp. dostępne są na stronie Centrum Wspierania 

Nauki/Sekcja Projektów Naukowych 

 

W przypadku pytań dodatkowych prosimy o kontakt mailowy na adres: 

magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl  
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