Program Powroty (Homing)
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

subsydia dla młodych polskich uczonych
powracających do Polski z długoterminowego
pobytu zagranicznego
CEL PROGRAMU
Celem programu jest ułatwienie młodym polskim uczonym powrotu do kraju oraz
dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych poprzez poprawienie warunków pracy i
wspieranie nawiązanej przez nich współpracy naukowej z goszczącym ośrodkiem
zagranicznym.
WARUNKI UCZESTNICTWA
- odbycie długoterminowego stażu zagranicznego,
- powrót do kraju nie wcześniej niż 12 miesięcy przed i nie później niż 6 miesięcy po terminie
przyjmowania wniosków (30 kwietnia 2007),
- obywatelstwo polskie lub karta stałego pobytu,
- stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 4 lata przed złożeniem wniosku,
- zatrudnienie w krajowej instytucji prowadzącej badania naukowe (w chwili podpisywania
umowy subsydialnej z Fundacją)
Jednostka zatrudniająca laureata ma obowiązek zapewnienia mu organizacyjnych,
technicznych i administracyjnych warunków pracy naukowej umożliwiających realizację
planów badawczych i kontynuację współpracy międzynarodowej.
WYSOKOŚĆ SUBSYDIUM
Ok. 100 000 zł.
Na subsydium składa się:
- stypendium imienne dla laureata,
- subwencja przeznaczona na realizację projektu badawczego oraz na kontynuację współpracy
z ośrodkiem zagranicznym, z którego powrócił laureat.
KRYTERIA OCENY
- dotychczasowy dorobek naukowy,
- oryginalność tematyki badawczej oraz tez i metodyki badań przedstawionych w projekcie,
- wartość naukowa i znaczenie podjętej tematyki, w tym jej znaczenie praktyczne,
- dojrzałość koncepcji zaproponowanej do rozwiązania podejmowanego zagadnienia czy
problemu badawczego,
- jasno sprecyzowany sposób kontynuacji współpracy z ośrodkiem zagranicznym,
- zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PARTNERZY ZAGRANICZNI
Fundacja podpisała umowy o współpracy w ramach programu z następującymi instytucjami
zagranicznymi:
- Stowarzyszenie Maxa Plancka (Max Planck Gesellschaft),
- Niemiecka Rada Nauki (Deutsche Forschungsgemeinschaft),
- Norweska Rada Nauki (Norges forskingsrad),
- Fundacja Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung),
- Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut Für die Wissenschaften vom Menschen),
- Narodowa Fundacja Nauki w USA (National Science Foundation),
- Austriacki Fundusz Nauki (Austrian Science Fund).
Laureaci programu Powroty mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie z ww. instytucji.
Kandydaci przystępujący do konkursu, którzy otrzymali finansowanie z ww. instytucji, będą
traktowani preferencyjnie.
CZAS REALIZACJI SUBSYDIUM
Dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok.
ILOŚĆ PRZYZNAWANYCH SUBWENCJI
Ok. 15 subwencji rocznie
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI
30 kwietnia 2007
KONTAKT
Koordynator programu:
Malgorzata Chmielecka
+4822 845 95 22
malgorzata.chmielecka@fnp.org.pl
Strona internetowa Fundacji: http://www.fnp.org.pl/
Adres: Grażyny 11, 02-548 Warszawa
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