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Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące kryteria:
Uczestnik konkursu, którym może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
a) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny
(tj. ukończone studia II stopnia), lub posiada stopień naukowy doktora
uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o
przyznanie Środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw
związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem
wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu Pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia
rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną
chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej)
b) w roku ubiegania się o przyznanie Środków finansowych na naukę kończy nie
więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim,
urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie
rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy
lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym
spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się
ubiegać o Środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez
okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi
pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie
przekroczyć dwóch lat);
oraz
c) nie uczestniczyła w Programie LIDER jako Kierownik Projektu w poprzednich
konkursach ogłaszanych w ramach ProgramuLIDER;
d) posiada udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że
dotychczasowe dokonania w obszarze, w którym zamierza prowadzić
badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach Projektu (np. publikacje,
zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników badań) są
ponadprzeciętne wobec osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie
kariery;
e) posiada obywatelstwo polskie albo kartę pobytu w Polsce;
f) pozyska do współpracy Jednostkę, która zatrudni Kierownika Projektu i
Zespół badawczy na okres realizacji Projektu.
Opis Programu
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji
projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne
i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Podstawowe dane finansowe
Minimalna kwota dofinansowania – brak informacji, maksymalna kwota
dofinansowania – 1,2 mln zł
nie dotyczy
W – wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac
merytorycznych - kierownika projektu i zespołu badawczego oraz pracowników
technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych (wskazanych we wniosku
o dofinansowanie) oraz brokera technologii
A - aparatura koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących
celom badawczym oraz koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub
użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach
rynkowych tj. Wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów,
licencji, know-how nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Op - Inne koszty operacyjne koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i
podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu
objętego pomocą.
G – koszty budynków i gruntów Koszty budynków i gruntów kwalifikowalne są
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w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu; w przypadku budynków są
to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu objętego pomocą,
obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. W przypadku gruntów są to
koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.
E – koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części
merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod
bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności
pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi
prawne lub księgowe. Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania
kosztów ogólnych projektu.
Informację opracowano na podstawie dokumentacji konkursowej dostępnej na
stronach NCBR

