PROGRAM
LIDER
XI edycja

Termin naboru:
od 16 stycznia do 16 marca 2020 r.
do godziny 16:15
WNIOSKODAWCA
= KIEROWNIK
PROJEKTU

Cel programu:

poszerzenie kompetencji
młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu,
zarządzaniu oraz kierowaniu
własnymi zespołami
badawczymi,
podczas realizacji
innowacyjnych
projektów naukowych.

Budżet:
100 mln zł

• kreatywny, potrafiący realizować swoje wizje lider
• naukowiec rozpoczynający karierę naukową
• brak ograniczenia wiekowego
• aplikować mogą:
• doktoranci lub
• nauczyciele akademiccy lub
• osoby ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego
WARUNKI DODATKOWE – jedynie dla doktorów i doktorów habilitowanych
(każdy obligatoryjnie):
• od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do dnia złożenia wniosku)
• wymagane zatrudnienie w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ZESPÓŁ
BADAWCZY

JEDNOSTKA

W KTÓREJ KIEROWNIK
PROJEKTU PLANUJE
REALIZOWAĆ SWÓJ
PROJEKT

PROJEKT

• ograniczenie wiekowe dotyczące wszystkich badaczy: max. 35 lat
• w zespole może być tylko jeden badacz ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego
• brak ograniczenia w zakresie liczby badaczy w Zespole
• poza zespołem badawczym - możliwe zaangażowanie personelu technicznego
/pomocniczego - w przypadku tych osób kryterium wieku nie obowiązuje.
Nie ma również obostrzenia w zakresie posiadanego stopnia/tytułu naukowego

Jednostka rozumiana jako organizacja badawcza (publiczna lub prywatna),
prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe, dająca rękojmię rzetelnego
wydatkowania środków publicznych, posiadająca osobowość prawną i siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dopuszczone Jednostki:
• uczelnie
• instytuty badawcze
• instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
• centra Polskiej Akademii Nauk
• instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz
• międzynarodowe instytuty naukowe
• przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe
• podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

• badania aplikacyjne i/lub prace rozwojowe w ramach różnorodnych
dziedzin naukowych
• innowacyjny pomysł o potencjale wdrożeniowym/ aplikacyjnym
• wsparcie rozwoju kadry naukowej w zakresie kompetencji naukowych oraz zarządczych
• wartość: max. 1,5 mln zł
• czas realizacji: min. 12 miesięcy – max. 36 miesięcy
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie NCBR.

