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Program specjalny NCN dla Ukrainy 

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek 
i badaczy z Ukrainy. 

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych 
naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w 
Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu 
osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach 
akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. 

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 
marca. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. 

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania: 

 posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim 
systemie Candidate of Science); 

 przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie; 

 w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić 
Ukrainę. 

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy na podstawie umowy o 
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł 
(obejmuje pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, a także inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot). 
Dodatkowo, można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości 
nieprzekraczającej 30 tys. zł. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

 

Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy 

Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy 
z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym 
do umowy grantowej z NCN. 

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy 
doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na 
ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być 
związane z tematyką projektów. 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy


Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci 
grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów 
międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i 
UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych 
wcześniej zadań. 

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może 
przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej 
osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym 
wynagrodzeniem. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektów Naukowych. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

 

FNP ogłasza nowy program dla polsko – ukraińskiej współpracy 
naukowej 

FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, 
realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet 
każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na 
pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. 

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy 
niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. 
pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i 
naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce. 

Nabór wniosków odbędzie się w ramach dwóch konkursów, w terminach: do 29 kwietnia 2022 
(I konkurs) oraz do 30 września 2022 (II konkurs). Więcej informacji oraz szczegółowy 
regulamin dostępne są na stronie programu: www.fnp.org.pl 
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