Konkurs MAESTRO 5
na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich
badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowców.
Termin naboru wniosków: do 16 września 2013
Składanie wniosków: system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na www.osf.opi.org

Adresaci konkursu:
- jednostki naukowe;
- konsorcja naukowe;
- sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi;
- centra naukowo-przemysłowe;
- centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 centra naukowe uczelni;
 biblioteki naukowe;
- przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
- jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
osoby fizyczne;
- przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone j.w.
W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych
prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy
doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków
finansowych na badania naukowe:
- opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub
zagranicznych,
- kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów
ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
- spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:






była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
opublikowała co najmniej jedną monografię,
wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych
lub akademii,



ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł
artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny
udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych,
muzycznych, teatralnych i filmowych.

Projekty
- Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36
miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36
miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres
nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji
projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
- Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie
nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem
naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
- Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie
doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami
zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w
projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki.
- W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym
koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości
odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz
150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) zgodnie z art. 20 ust. 2, w
związku z art. 5 pkt 3 oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
- Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji
mieści się w przedziale:
 500 tys. zł - 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS),
 1 - 3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ).

Ocena Wniosków
1. Ocena dorobku kierownika projektu (50%)
2. Ocena projektu (50%)
- Ocena merytoryczna (30%):
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji:
-Projekt
doskonały,
po
zakończeniu
wyniki
projektu
zostaną
opublikowane
w wydawnictwach/czasopismach rangi światowej z bazy Web of Science (WoS) lub z listy European
Reference Index for the Humanities (ERIH)
-Projekt bardzo dobry, po zakończeniu wyniki projektu mają szansę na publikację
w wydawnictwach/czasopismach głównego nurtu dla danej dziedziny, z których część jest z bazy Web
of Science (WoS) lub z listy European Reference Index for the Humanities (ERIH)
-Projekt
dobry,
po
zakończeniu
wyniki
projektu
mogą
zostać
opublikowane
w wydawnictwach/czasopismach specjalistycznych
-Projekt przeciętny, po zakończeniu wyniki
w wydawnictwach/czasopismach o zasięgu lokalnym.

projektu

mogą

zostać

opublikowane

-Projekt słaby, małe szanse na publikację wyników
charakter projektu:
-Projekt pionierski.
-Projekt nowatorski.
-Projekt zawierający elementy nowatorskie.
-Projekt pozbawiony elementów nowatorskich
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej:
-Projekt o dużym wpływie na rozwój dyscypliny naukowej.
-Projekt o nieznacznym wpływie na rozwój dyscypliny naukowej.
-Projekt bez wpływu na rozwój dyscypliny naukowej/ skierowany do niewłaściwego panelu.
-Ocena kosztorysu (10%):
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań
- Ocena możliwości wykonania (10%)
ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu:
-Zaplecze badawcze oraz doświadczenie kierownika gwarantują prawidłową realizację projektu.
-Niepełne zaplecze badawcze, potwierdzone kompetencje kierownika.
-Odpowiednie zaplecze badawcze, niepotwierdzone kompetencje kierownika
-Słabe zaplecze badawcze, niskie lub niepotwierdzone kompetencje kierownika.
-Brak możliwości realizacji projektu

