MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w ramach programu pod nazwą
„Szlakami Polski Niepodległej"
2017-2018 r.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” (M. P. z 2017 r. poz. 806)
ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu. Przedmiotem konkursu jest
opracowanie
i
przygotowanie
dokumentacji,
edycji
źródłowych,
słownikowych
i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych
z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
a) przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad
problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego
i niematerialnego dziedzictwa Kresów;
b) podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, drogach wiodących do
niepodległości i czynie niepodległościowym w różnych aspektach naukowych, artystycznych i
popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;
c) tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad
niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów
badawczych, edukacyjnych i artystycznych;
d) wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.
2. W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty opracowań dokumentacyjnych,
edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół
następujących kluczowych zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI wieku
z uwzględnieniem kontekstów europejskich:
a) historia polityczna, dzieje społeczne i gospodarcze ziem polskich oraz kresów dawnej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
b) Polacy w polityce międzynarodowej oraz kontakty Polski z sąsiadami;
c) historia czynu niepodległościowego;
d) wielonarodowość, wielokulturowość i stosunki językowe w Polsce;
e) dzieje piśmiennictwa;
f) historia kultury i religii; dzieje idei;
g) historia sztuki, historia kultury materialnej;
h) historia wojskowości.
3. Projekty muszą mieć walor naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
a) w zakresie przedmiotowym dotyczyć dziedzin wiedzy należących do obszarów nauk
humanistycznych, społecznych i obszaru sztuki, wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065);
b) dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
c) dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
d) wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy;

e) przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych,
edukacyjnych i/lub artystycznych;
f) charakteryzować się użytecznością edukacyjną lub wartością artystyczną istotną dla
współczesnego społeczeństwa polskiego.
4. Wnioski mogą składać:
a) jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,
b) biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy,
c) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2, pkt 11 ustawy, w tym muzea
– dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art.
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. zwane dalej „Wnioskodawcami”.
5. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu badawczego.
6. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć
informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem
realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, w tym w zakresie
historii Polski od XIX do XXI wieku, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność
do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji
kultury, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za
zgodność z oryginałem.
7. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje
dotyczące:
a) badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem
wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań
naukowych.
8. Finansowanie projektu w ramach ww. konkursu może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym
minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł, zaś maksymalna 1 500 000 zł.
9. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20 % kosztów ogółem.
10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę
i finansowane ze środków budżetowych. Ponadto środki finansowe nie mogą być przyznane na
zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania w konkursie ogłoszonym w ramach
innego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w konkursie ogłoszonym przez
Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
11. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć
w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 r.
12. Uzupełniony formularz wniosku podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 2 egzemplarzach na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na
kopercie: „Program Szlakami Polski Niepodległej” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 11. Termin uważa się za zachowany,
jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
13. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
14. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 11, nie będą rozpatrywane.
15. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.
16. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją
o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
17. Zespół specjalistyczny, zwany dalej „Zespołem”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonuje wstępnej oceny zgodności
zgłoszonych wniosków z zasadniczymi celami i zakresem programu, określonymi w rozdz.
I Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu
programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” (M. P. z 2017 r. poz. 806) a także z pkt 1, 2
i 3 niniejszego ogłoszenia. Zespół ustala listę wniosków zgodnych z zasadniczymi celami
i zakresem programu poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
18. Wnioski zgodne z zasadniczymi celami i zakresem programu są kierowane do dokonywanej przez
Zespół oceny merytorycznej.
19. Wnioski zgodne z zasadniczymi celami i zakresem programu Zespół ocenia, na podstawie opinii
dwóch referentów wniosku wyznaczonych ze swego składu, uwzględniając następujące kryteria:
a) wartość naukowa i kulturowa projektu: 40 pkt;
b) dorobek (naukowy, dokumentacyjny, archiwalny, edytorski, konserwatorski, artystyczny lub
inny związany z tematyką projektu) wykonawców: 20 pkt;
c) zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań: 10 pkt;
d) możliwość poprawnej realizacji projektu przez zespół wykonawców w zaplanowanym czasie
i we wskazanej jednostce: 15 pkt;
e) znaczenie projektu dla zagadnień aktualnych dla współczesnego społeczeństwa i kultury
polskiej: 10 pkt;
f) przewidywany sposób upowszechniania wyników: 5 pkt.
20. Rekomendowanym sposobem upowszechnienia wyników projektów jest udostępnienie (w
terminie maksymalnie 3 lat po publikacji pierwotnej wersji papierowej lub cyfrowej) efektów
w trybie otwartego dostępu, tj. w Internecie, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
21. Projekt, który uzyska w ocenie Zespołu 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt
19 a-f, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
22. Zespół przygotowuje listę rankingową ocenionych wniosków, wraz z rekomendacjami
dotyczącymi ich finansowania, którą przedkłada Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

23. Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych
na realizację projektów na łączną kwotę nie większą niż 10 mln zł.
24. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki
finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
25. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych
na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy
o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest
równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
26. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ogłoszeniu zasad postępowania
konkursowego i oceny wniosków.
27. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-383; (22) 52-92-358; (22) 50-17-107.

Załącznik do ogłoszenia o konkursie na realizację projektów
programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej”, 2017-2018 r.

Zakres informacji wymaganych we wniosku zgłaszanym do konkursu programu pod nazwą
„Szlakami Polski Niepodległej", 2017-2018 r.
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3.
4.

5.
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8.

9.

Wnioskodawca (jednostka);
Partnerzy (jednostki współpracujące);
Informacje ogólne (tytuł projektu, kierownik projektu, dyscyplina naukowa);
Streszczenie (max 6 000 znaków ze spacjami)
a. Cele projektu,
b. Związek projektu z założeniami konkursu i zakresem tematycznym,
c. Charakterystyka planowanych wyników,
d. Koszt ogółem;
Wniosek nowy/skorygowany (zmiany wprowadzone we wniosku w stosunku do poprzednich
wersji zgłaszanych do innych konkursów Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego,
Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum, Badań i Rozwoju);
Kierownik projektu (ankieta dorobku)
Główni wykonawcy (ankieta dorobku)
Szczegółowy opis projektu
a. Przedmiot, cel, specyfika planowanych zadań projektu,
b. Zadania, w tym zadania badawcze,
c. Metody, w tym metody badawcze,
d. Znaczenie projektu dla badań nad historią niepodległej Polski,
e. Znaczenie projektu dla przyszłych badań naukowych oraz dla edukacji i
kultury narodowej,
f. Charakterystyka i sposób publikacji on line planowanych wyników,
g. Znaczenie projektu dla rozwoju młodej kadry,
h. Bibliografia;
Kosztorys
a. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (imię i nazwisko/stanowisko, jednostka
zatrudniająca, zakres prowadzonych prac, liczba miesięcy, wysokość
miesięcznego wynagrodzenia, łączna suma wynagrodzenia w ramach grantu,
rodzaj zatrudnienia),
b. Aparatura (uzasadnienie konieczności zakupu oraz ceny/wybranego modelu),
c. Inne koszty bezpośrednie
 Środki trwałe (koszt i uzasadnienie konieczności zakupu),
 Usługi obce (rodzaj, koszt i uzasadnienie),
 Delegacje krajowe i zagraniczne (rodzaj, cel, długość i koszt podróży,
uzasadnienie ich konieczności dla poprawnej realizacji projektu),
 Koszty publikacji lub innej formy ogłoszenia wyników (rodzaj i
koszt planowanej publikacji),
 Inne;
d. Koszty pośrednie,
e. Koszty realizacji projektu ogółem,

f. Procedura rekrutacji wykonawców;
10. Wsparcie jednostki;
11. Załączniki;
12. Oświadczenia.

