
            
 
 
W zakresie statutowych działań Centrum związanych z wspieraniem rozwoju kadry 
naukowej, a w szczególności udziału młodych naukowców w realizacji programów 
badawczych oraz mobilności naukowców, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach Programu LIDER. Program ten z uwagi na jego 
cele oraz wymiar finansowy stanowi obecnie najpoważniejszą na rynku polskim ofertę 
skierowaną do najzdolniejszych młodych pracowników nauki.  
 
Rezultatem realizacji Programu LIDER będzie m.in. poszerzenie kompetencji młodych 
naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem 
badawczym do realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia  
w gospodarce. 
 
W ramach Programu maksymalna wysokość finansowania Projektu przez Centrum wynosi  
1 milion złotych. Na budżet Projektu składają się:  

• wynagrodzenie dla Kierownika Projektu, w kwocie do 6000 zł brutto miesięcznie, 
• koszty realizacji Projektu, a w tym wynagrodzenia wybranych przez Kierownika 

Projektu członków zespołu badawczego, który będzie realizował Projekt. 

Program adresowany jest do osób, które: 

1. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 2 sierpnia 2006 roku  
(w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego lub 
wychowawczego  - nie wcześniej niż 2 sierpnia 2004 roku), 

2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach, 
3. brały udział w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub 

wykonawcy, 
4. dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER, 
5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką goszczącą”, 

która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla 
realizacji Projektu zespołu badawczego,  

6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce. 

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką goszczącą, którą jest jednostką 
naukową  
w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.),  z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, nie będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 i art. 2 Załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria 
oceny wniosków, wzór umowy na wykonanie projektu, wzory raportów z realizacji projektu) 
dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/lider 



Termin naboru wniosków: 04. 08. 2010 r. – 15. 10. 2010 r. 
 
Dnia 4 sierpnia br. na stronie www.ncbir.pl/lider uruchomiona zostanie elektroniczna 
rejestracja osób zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach Programu. 
Elektroniczny system składania wniosków o finansowanie w ramach Programu Lider zostanie 
udostępniony Wnioskodawcom 31.08.2010 r. 
Wypełniony elektronicznie wniosek należy dodatkowo wydrukować i w wersji papierowej, 
podpisanej przez Wnioskodawcę oraz upoważnionego reprezentanta Jednostki goszczącej, 
przesłać na adres Centrum, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, do dnia 15.10.2010 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). Wraz z wnioskiem należy złożyć do NCBiR wymagane 
załączniki określone w regulaminie konkursu. 
 
Kontakt: 
Agnieszka Sosińska 
e-mail: a.sosinska@ncbir.gov.pl 
telefon: +48 515061532 
 


