Źródła finansowania działalności naukowo-badawczej
w obszarze humanistyki i sztuki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program
Działalność
statutowa
Obserwatorium
kultury
Promocja literatury
i czytelnictwa –
Literatura

Promesa MKiDN

Programy
międzynarodowe

Cel i adresaci
Pracownia Badawcza prowadzi nabór propozycji projektów
badawczych do wniosku o środki na działalność statutową
Wydziału WoT. O naborze Pracownia informuje pracowników
Wydziału drogą mailową.
Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych
obszarów działania polityki kulturalnej poprzez
dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów
interpretujących dane o kulturze.
Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości
literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez
dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych
publikacji literatury polskiej i światowej.
Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania
funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez
zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego
dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach
programów europejskich.
Kreatywna Europa – w ramach programu dofinansowanie
mogą otrzymać projekty realizowane wspólnie przez członków
międzynarodowych sieci w celu nabywania umiejętności,
kompetencji i wiedzy eksperckiej oraz wymiany doświadczeń
oraz testowania innowacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program
Narodowy Program
Rozwoju
Humanistyki

Mobilność Plus

Iuventus Plus

Cel i adresaci
Granty na działalność badawczą w obszarze humanistyki i stuki.
Program obejmuje trzy moduły:
1. Moduł „Tradycja” dedykowany wspieraniu opracowań
zasobów źródłowych istotnych dla dziedzictwa kulturowego,
m.in. prac dokumentacyjnych, edytorskich i słownikowych.
2. Moduł „Rozwój” poświęcony badaniom interdyscyplinarnym
z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego (ze
szczególnym uwzględnieniem badawczej współpracy między
humanistyką a sztuką),
3. Moduł „Umiędzynarodowienie” służący wprowadzeniu
osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu
naukowego.
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym
uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach
naukowych prowadzonych w renomowanych
zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych
naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej
dziedzinie nauki.
Wniosek o uczestnictwo w programie może złożyć jednostka
naukowa.
Celem programu jest wsparcie badań naukowych
prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców,
zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach
naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac.
Do programu mogą być zgłoszone projekty prowadzone przez
młodych naukowców, których wyniki badań zostały
opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach,
ujętych w części A lub C wykazu czasopism naukowych.
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą
ubiegać się jednostki naukowe.

Narodowe Centrum Nauki
Program
Opus

Preludium

Sonata

Sonata BIS

Harmonia

Maestro

Symfonia

Cel i adresaci
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do
realizacji tych projektów. Obejmuje badania podstawowe, czyli
oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia
na bezpośrednie praktyczne zastosowanie.
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia
naukowego doktora. Obejmuje badania podstawowe, czyli
oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne
bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub
użytkowanie.
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy
doktora, które jednak uzyskały go nie wcześniej niż 5 lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem. Obejmuje badania podstawowe,
czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne
bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub
użytkowanie.
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie
nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby
posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały
stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem.
Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach
współpracy międzynarodowej, nawiązanej bezpośrednio z
partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych
ogłaszanych we współpracy wielostronnej.
Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze
mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w
tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem
mogą być odkrycia naukowe. Doświadczony naukowiec to osoba,
która m.in. w okresie ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej
pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
polskich lub zagranicznych oraz kierowała realizacją co najmniej
dwóch projektów badawczych.
Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze
realizowane przez wybitnych naukowców, których badania

wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem
granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Z wnioskiem o
przyznanie środków finansowych na realizację
międzydziedzinowego projektu badawczego obejmującego
przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:
- Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
- Nauki Ścisłe i Techniczne;
- Nauki o Życiu.
Etiuda
Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę
naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które
wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i
mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej,
a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się
szczególną wartością naukową.
Fuga
Konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które chcą odbyć
staż podoktorski w jednostce naukowej.
Programy
BEETHOVEN - finansowanie projektów badawczych z zakresu
międzynarodowe nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce realizowanych
wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze.
HERA (Humanities in the European Research Area) to sieć
europejskich instytucji partnerskich wspierających badania
naukowe z dziedziny humanistyki.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Program
Monografie

Start

Mistrz

Cel i adresaci
Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie,
oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu
Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii
Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można
uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków
kongresowych.
Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych (do 30 r.ż.) w
formie rocznego stypendium lub sfinansowania wyjazdu
studyjnego do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za
granicą. Program jest kierowany do naukowców, którzy są
pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora)
lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji
i mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w
uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Wspieranie wybitnych uczonych poprzez subsydia, które
naukowiec może przeznaczyć, np. na zakup książek i czasopism
naukowych, aparatury, udział w konferencjach, finansowanie

SKILLS

Programy
międzynarodowe

krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów
oraz środki na publikacje prac naukowych w najlepszych
czasopismach typu Open Access.
Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami
naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej poprzez
organizację szkoleń i staży dla polskich naukowców.
Polsko – Amerykańska Nagroda Naukowa - do Nagrody może
być nominowana para naukowców, jeden z nich powinien
pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą
nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez
nominowanych wspólnie w ramach współpracy polskoamerykańskiej.
Nagroda Copernicus - Wyróżnienie najbardziej aktywnych
uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej,
przyznawana uczonym, którzy mają co najmniej stopień
naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji
naukowej i są zaangażowani w polsko-niemiecki projekt
naukowy.

Inne
Program
Instytut Teatralny –
Konkurs na projekt
wydawniczy

Narodowe Centrum
Kultury - Konkurs
na pracę doktorską
Państwowy
Instytut Sztuki
Filmowej –
Stypendia dla
doktorantów

Cel i adresaci
Celem Konkursu jest wsparcie badaczy (zwłaszcza młodych)
rozwijających oryginalne projekty badawcze i napotykających
trudności z ich finansowaniem i prezentacją ich wyników.
Zwycięski projekt otrzyma ze strony Instytutu Teatralnego stałe
wsparcie finansowe na okres badań, pomoc merytoryczną oraz
pełną obsługę wydawniczą.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ciekawych i
istotnych zagadnień dotyczących sfery kultury. Nagrodą główną
w konkursie jest możliwość wydania pracy nakładem
Narodowego Centrum Kultury: drukiem oraz jako e-booka.
Stypendium doktoranckie jest przyznawane na początku roku
akademickiego dla doktoranta przygotowującego dysertację na
temat polskiego kina. Do konkursu na stypendium mogą
przystąpić doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu
przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej.

