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  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

- agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Jest to platforma skutecznego dialogu 
między środowiskiem nauki i biznesu, realizująca 
zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-
technicznej i innowacyjnej państwa. Najważniejszym 
celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych 
oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do 
tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na 
wynikach badań naukowych.  

 

 



 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

  

Zadaniem NCBR jest wspieranie tworzenia 
nowoczesnych rozwiązań i technologii 
zwiększających innowacyjność oraz 
konkurencyjność polskiej gospodarki. 
Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu 
współpracy między polskim biznesem oraz 
przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań 
naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki.  



NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

realizuje cele poprzez opracowywanie 
programów wsparcia badań 
stosowanych i prac B+R, finansowanie 
komercjalizacji i transferu wyników do 
gospodarki, podejmuje współpracę 
z innymi podmiotami tworząc wspólne 
przedsięwzięcia i programy sektorowe.  

 



PROGRAMY KRAJOWE 
LIDER jest programem skierowanym do młodych 
naukowców, chcących zdobyć doświadczenie 
w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz 
podnieść swoje kompetencje w samodzielnym 
budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym 
zespołem badawczym.  
Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych 
naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem 
badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, 
których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne 
i posiadają potencjał wdrożeniowy.   
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMY KRAJOWE 
Program adresowany jest do osób, które: 
• do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia 

(przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy 
wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, 
ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy), 

• posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej 
niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od 
daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może 
zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania 
z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, 
udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub 
ukończone studia II stopnia, 

 



PROGRAMY KRAJOWE 
• są autorami publikacji w renomowanych czasopismach 

naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, 
• dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu 

w programie LIDER, 
• pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada 

siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz 
członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, 

• posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce. 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą 
może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) 
prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. 
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 
miliona złotych. 
 
 



PROGRAMY KRAJOWE 
TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, 
ustanowione w celu ułatwienia jednostkom naukowym 
i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych 
technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia 
współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Jest to 
konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce 
gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych 
w rezultacie badań podstawowych.  
W drugiej edycji na dofinansowanie najlepszych projektów 
przewidziano 40 mln złotych.  

 



PROGRAMY STRATEGICZNE 
 

Strategiczne programy badań naukowych i prac 
rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające 
z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące 
rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą 
do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, który 
określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac 
rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie 
kierunki, Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
przygotowuje projekty programów strategicznych. 



PROGRAMY STRATEGICZNE 
Program strategiczny składa się z projektów służących 
rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, 
naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację projektów 
mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni 
w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym 
wymagania. Realizacja programów strategicznych przyczynia się 
do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji 
środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień 
kluczowych dla rozwoju kraju. 

 



PROGRAMY STRATEGICZNE 
Najważniejsze programy strategiczne to: 

 

 

Program strategiczny „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG 
 

Program strategiczny „Profilaktyka i leczenie 
chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED 

oraz nowo zatwierdzony: 
 „Nowoczesne technologie materiałowe” -  TECHMATSTRATEG 



PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE 

Do zadań NCBR należy również udział w realizacji 
międzynarodowych programów badań naukowych 
i  prac rozwojowych, w tym współfinansowanych ze 
źródeł zagranicznych. Projekty, w ramach tych 
programów, realizowane są we współpracy 
z partnerami zagranicznymi, w ramach wspólnych 
przedsięwzięć oraz w ramach międzynarodowych 
sieci naukowych. 



Więcej informacji o nowych i aktualnych 
konkursach NCBR jest dostępnych na stronie: 

http://www.ncbr.gov.pl/  

oraz na stronie Działu Nauki http://dn.us.edu.pl/ 
w zakładce: Dla Młodych Naukowców 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

Centrum Badań Naukowych i Współpracy z 
Gospodarką – Dział Nauki 




