
PRELUDIUM BIS 2 
 
Spotkanie informacyjne na UKW w październiku 2020 roku. 

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem 
doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS 2. Do zespołu badawczego 
należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant (rekrutacja 
2021/2022).  

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są 
zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego 
finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).  

Wniosek  należy wypełnić w języku angielskim. 

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r.  

Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 
180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. 

Do kosztów bezpośrednich należą: 
 

 stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (do miesiąca, w którym została 
przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej), 6 000 zł 
miesięcznie (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa 
doktoranta w szkole doktorskiej). 

 środki dla kierownika projektu – maks. 40 000 zł na cały okres realizacji projektu 
(suma ta może być przeznaczona na wynagrodzenie dla kierownika, a także na inne 
koszty realizacji projektu); 

 materiały i drobny sprzęt; usługi obce; wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje; 
 
 

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności: 

 spełnianie kryterium badań podstawowych; 
 poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 
 wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 
 ocenę możliwości realizacji planowanych badań; 
 osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych 

czasopismach naukowych; 
 ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio 

finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł; 
 udział kierownika projektu w projektach badawczych finansowanych z programów 

ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji; 
 zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 
 sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych 

w ogłoszeniu o konkursie.  

Konkursy OPUS 20 +LAP, SONATA 16  
 
W projektach badawczych w zadania badawcze mogą być zaangażowani  
dodatkowi wykonawcy, w tym doktoranci.  


