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Skąd fundusze na naukę 

• Coraz szczuplejszy budżet w czasach 
kryzysu 

• Coraz więcej odbiorców 
finansowanych z budżetu 

• Czy jest sens utrzymywać naukę? 



Nauka oparta o praktyczne 
zastosowania 

• Program Busines and Research 

• Program Nowy Horyzont 2013-2020 

• Projekt CePT 

• Nowe zasady nadawania habilitacji 

• Promowanie bardzo młodych ludzi 



Nauki podstawowe są równie 
niezbędne 

• Bez nauk podstawowych 
produkowalibyśmy coraz to lepsze 
dzidy 
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Cele NCBR 

• zarządzanie i realizacja strategicznych programów 
badań naukowych, które bezpośrednio przekładają 
się na rozwój innowacyjności 

• wspieranie komercjalizacji i innych form transferu 
wyników badań naukowych do gospodarki 

• zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry 
naukowej, m.in. międzynarodowe programy 
mobilności naukowców 

• podniesienie świadomości kadry B+R w zakresie 
znaczenia ochrony własności przemysłowej dla 
komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz 
możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony 
patentowej przez jednostki naukowe 



• Finansowanie: 

– badań podstawowych realizowanych w formie 
projektów badawczych, 

– stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora, 

– projektów badawczych dla doświadczonych 
naukowców mających na celu realizację ważnych 
dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych, 

– badań naukowych nienależących do zakresu badań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju. 

• Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań 
naukowych. 

Cele NCN 



Cele NCN 

• Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania 

działalności w zakresie badań podstawowych. 

• Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o 

ogłaszanych przez Centrum konkursach. 

• Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań 

podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu 

państwa. 

• Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych 

ważnych dla kultury narodowej. 

• NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie 

mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na 

wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. 

 



Program Gospodarki Opartej na 
Wiedzy 

• Edukacja. 

• Nauka i B+R. 

• Gałęzie przemysłu tzw. wysokiej techniki. 

• Usługi biznesowe związane z GOW. 

• Sektor usług społeczeństwa informacyjnego. 



Program Horyzont 2020 

• jest programem finansowania badań naukowych 
i innowacji przeznaczonym dla naukowców,  

• ale też firm, które wprowadzają odkrycia na 
rynek  

• Realizacja programu przewidziana jest na lata 
2014-2020. 

• Horyzont 2020 obejmuje kraje Unii Europejskiej 

w tym Polskę 



• KOORDYNATOR PROJEKTU CEPT 
WARSZAWSKI UNIWERYSTET MEDYCZNY 
 

http://cept.wum.edu.pl/pl
http://cept.wum.edu.pl/o-cept


CePT Centrum Badań 
Przedklinicznych i Technologii  

Największe przedsięwzięcie biomedyczne i 
biotechnologiczne w Europie Środkowo-
Wschodniej 

Celem projektu jest utworzenie w Warszawie 
prężnego ośrodka naukowego składającego się ze 
ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych 
centrów badawczych 

Prowadzone będą badania dotyczące najczęściej 
występujących chorób cywilizacyjnych, w 
szczególności: chorób nowotworowych, 
neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń 
związanych ze starzeniem się. 
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Właściwości CEPT: 

• połączenie potencjału wybitnych naukowców z 
możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w 
specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy  

• W CEPT będą laboratoria fizykochemiczne (UW), 
biomolekularne i biotechnologiczne (UW, PAN, WUM), 
laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii 
biomateriałów (PW, PAN), jednostki prowadzące 
badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach 
schorzeń cywilizacyjnych (PAN, WUM), jak i 
specjalistyczną bazę do badań klinicznych zapewnioną 
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.  

• interdyscyplinarne i systemowe podejście do badanych 
zagadnień: od genu i białka do komórki i całego 
organizmu. 



CEPT 

• Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 
388 444 071,00 zł, w tym wydatki 
kwalifikowane 359 350 000,00 zł. Koszty 
kwalifikowane w wysokości 85% 
pokrywane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
natomiast  15% stanowi wkład krajowy, 
który będzie zapewniony ze środków 
budżetu państwa. 



Reforma szkolnictwa wyższego 
(od 1.X.2011) 

• Nowy model kształcenia 

• Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) 

• Reforma uczelni i kariery akademickiej 

• Przejrzyste zasady kariery akademickiej 

• Połączenie uczelni z gospodarką 



Status KNOW na lata 2012-2017 
otrzymały: 

• Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych 

• Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana 
Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”,  

• Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne,  

• Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN,  

• Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

•  Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku. 

w dziedzinie nauk ścisłych, nauk medycznych i 
farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu 



Centra doskonałości (5-7 PR) 

• Zagraniczne centra doskonałości: Stanford 
University i sąsiadująca z nim Dolina 
Krzemowa, Europejski Ośrodek Badań 
Atomowych - CERN. 

• Polskie Centra doskonałości: około 160 
Instytucji, które otrzymały dofinansowanie unijne, bądź uzyskały 

wysokie oceny ekspertów KE, ale ze względu na budżet konkursu nie 
otrzymały dofinansowania.  

• W roku 2004 podczas Konferencji Otwierającej 6PR w Warszawie, 140 
Centrów Doskonałości otrzymało dyplomy i status CD 



Nowe zasady nadawania 
habilitacji 

• Osoba, która ubiega się o stopień 
naukowy doktora habilitowanego, już nie 
będzie musiała napisać rozprawy. 
Wystarczy, że zaprezentuje swój dorobek 
naukowy 

 


