Jak złożyd wniosek do
Narodowego Centrum Nauki?

Znajdź inną instytucję finansującą badania, np.

NIE

Czy realizujesz badania podstawowe*?
* oryginalne prace badawcze eksperymentalne
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie



NCBiR



FNP

TAK
Znajdź odpowiedni typ konkursu

PRELUDIUM

ETIUDA

FUGA

MAESTRO

SONATA

SYMFONIA

SONATA BIS

HARMONIA

Sprawdź harmonogram naboru wniosków w 2013

Rozpoczęcie naboru wniosków (termin NCN)

Zakooczenie naboru wniosków (termin BBN)

15 marca

15 maja

15 września

15 listopada

15 marca

15 maja

15 września

15 listopada

ETIUDA

15 grudnia

15 lutego 2014 r.

FUGA

15 grudnia

15 lutego 2014 r.

15 marca

15 maja

15 września

15 listopada

SONATA BIS

15 czerwca

15 września

HARMONIA

15 czerwca

15 sierpnia

SYMFONIA

15 grudnia

15 lutego 2014 r.

MAESTRO

15 czerwca

15 sierpnia

PRELUDIUM

OPUS

SONATA

OPUS

Dzięki temu poznasz
wymagania formalne
i schemat wniosku

Zapoznaj się z archiwalnym ogłoszeniem o interesującym Cię konkursie KLIKNIJ

NIE
Czas przed otwarciem
naboru wykorzystaj
na pracę nad swoim
projektem

Nabór otwarty?

TAK
Zapoznaj się z
aktualnym
ogłoszeniem o
interesującym
Cię konkursie

Poinformuj pracowników BBN, że będziesz składał wniosek i niezwłocznie przedstaw jego wersję roboczą.

Załóż konto w systemie
OSF
https://osf.opi.org.pl

Wygeneruj wniosek dla
interesującego Cię konkursu

Wprowadź dane jednostki
niezbędne do kompletnego
wypełnienia wniosku
KLIKNIJ!

W razie problemów skontaktuj
się z pracownikami BBN.

Wypełniając wniosek
pamiętaj o:
Musisz przestrzegad wymagao
formalnych w danym konkursie.

DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA KLIKNIJ

tel. 22 561 88 32

Przed wysłaniem wniosku ponownie skontaktuj się z pracownikami
Biura ds. Badao Naukowych

Pracownicy BBN sprawdzają poprawnośd wniosku

tel. 22 561 89 41

nauka@uksw.edu.pl
m.fratczak@uksw.edu.pl
t.janus@uksw.edu.pl

Kierownik projektu nanosi ewentualne poprawki

W niektórych konkursach pod wnioskiem podpisuje się także opiekun
naukowy, główni wykonawcy oraz
jednostka goszcząca.

Kierownik drukuje
wniosek i podpisuje się
pod nim
Pracownicy BBN zbierają podpisy władz uczelni
pod papierową wersją
wniosku

tel. 22 561 88 32
tel. 22 561 89 41

nauka@uksw.edu.pl
m.fratczak@uksw.edu.pl
t.janus@uksw.edu.pl

Na każdym etapie pracy nad
wnioskiem możesz liczyd na
pomoc ze strony pracowników
Biura ds. Badao Naukowych

www.bbn.uksw.edu.pl

NCN ma 6 miesięcy na ocenę wniosku

Opracowano: 19 lutego 2013 r.

Pracownicy BBN wysyłają papierową wersję
wniosku

Kierownik - po informacji z BBN - wysyła w systemie OSF elektroniczną wersję wniosku

