
 

 

1027.0643.8.2022 

KOMUNIKAT  
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  

DS. BADAŃ NAUKOWYCH  

z 3 lutego 2022 roku 
 

 
w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów mających na celu wsparcie 

konferencji naukowych i monografii naukowych na lata 2022 – 2024 w ramach programu 

Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”. 
 

 
Uprzejmie informuję, że opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r.  
w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka i naborze wniosków w związku  
z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu 
programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków, z późniejszymi zmianami. 
 
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych 

jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających 
na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

 
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w zakresie dwóch modułów:  

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego wspierana będzie realizacja projektów 
polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym 

najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 
2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego wspierana będzie realizacja projektów 

polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym  

i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia 
naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia 

wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnianiu 
tych publikacji w internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych 

ograniczeń. 

 
W ramach konkursu wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 

wniosków w ramach każdego z modułów. 
 

Nabór wniosków w MEiN potrwa do dnia 18 marca 2022 r. 

 
Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach: 

• Ministerstwa Edukacji i Nauki: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka 

• CWN: www.cwn.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” → „Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki” 

 
 

Zasady aplikowania: 

• Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie wniosku, który spełnia łącznie poniższe zasady: 

o okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy,  
o projekt nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa, 

o wkład własny wnioskodawcy wnosi 10% kosztów realizacji projektu. 
 

http://edukacji/
http://www.cwn.uj.edu.pl/


 

 

• Wysokość dofinansowania z MEiN (90%) na realizację pojedynczego projektu w ramach 
poszczególnych modułów wynosi: 

o „Wsparcie konferencji naukowych” – od 20 000 zł do  400 000 zł; 
o „Wsparcie monografii naukowych” – od 15 000 zł do 80 000 zł. 

 

Regulacje wewnętrzne UJ: 
Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 10 wniosków po 5 

wniosków dla każdego z modułów, proszę o złożenie w terminie do 16 lutego 2022 r. deklaracji 
dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1  

i/lub 2 do niniejszego Komunikatu. 

W przypadku wniosków dotyczących obu modułów Wydziały/Jednostki podejmują decyzję, co do zakresu 
przedmiotowego wniosku z zastrzeżeniem, że możliwe jest zaproponowanie tylko 1 wniosku przez 

każdy Wydział/Jednostkę w zakresie każdego z modułów. 
 

 
Propozycje wniosków podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. Dziekana, 

Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej (dokument 

podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji 
wraz z wersją edytowalną). 

• Jednostka UJ zgłasza do opiekuna konkursu w CWN jeden wniosek w zakresie każdego z modułów 
wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki 

organizacyjnej). 

• Jednostka CM UJ zgłasza do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ jeden wniosek w zakresie 
każdego z modułów wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej CM UJ (Dziekana, 

Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej). 
 

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą 
decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CWN i Dziale Nauki CM UJ 

poinformuje o decyzji Władz UJ. 

 
W przypadku niezłożenia przez jednostki UJ lub CM UJ deklaracji udział w programie we wskazanym 

powyżej terminie lub niedokonania wyboru propozycji projektów przez Władze UJ, wyznaczony zostanie 
kolejny termin składania deklaracji udziału w programie „Doskonała Nauka”. 

 

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:  
1. W przypadku jednostek UJ  

Opiekun konkursu w CWN skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu 
ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza 

zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej 

i ostatecznej wniosku).  
 

Formularz zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularz kwalifikowalności podatku 
VAT, powinny być wypełnione w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na 

stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.  
 

 

2. W przypadku wniosków z CM UJ  
Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem Wydziału/Jednostki w celu ustalenia 

indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.  

https://strefaprojektow.uj.edu.pl/


 

 

 

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie konkursu zachęcam do kontaktu: 
Jednostka UJ z opiekunami konkursu w CWN:   

• p. Anetą Fausek, tel. 12 663 38 07, aneta.fausek@uj.edu.pl  

• p. Patrycją Dąbrowską - Wierzbicką, tel. 12 663 38 40, patrycja.dabrowska@uj.edu.pl 

 

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę  
o kontakt z p. Kamilą Balicką, tel. 12 663 38 89, kamila.balicka@uj.edu.pl  

 
Jednostka CM UJ z opiekunami konkursu w Dziale Nauki: 

• p. Alicją Rybką, tel. 512 749 400, alicja.rybka@uj.edu.pl  

• p. Agnieszka Musiał tel. 512 749 433, aga.musial@uj.edu.pl  

 
 

 
Załączniki:  

1. Wzór deklaracji aplikowania w konkursie MEiN „Doskonała Nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych” 

2. Wzór deklaracji aplikowania w konkursie MEiN "Doskonała Nauka” – moduł „Wsparcie monografii naukowych” 
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