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DIOSCURI
Dioscuri to program, który powstał z inicjatywy 

niemieckiego Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck 
Gesellschaft, MPG), a jego celem jest utworzenie Centrów 
Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej  
i Wschodniej. Program umożliwia wybitnym naukowcom 
prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie 
w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części 
Europy.

Dzisiejszy numer PAUzy poświęcamy ważnemu wydarzeniu, jakim było podpisanie umowy o współpracy naukowej 
między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki 4 lipca 2017 w Krakowie na Wawelu.

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki (NCN) 
w Polsce powstanie do dziesięciu Centrów Dioscuri, pro-
wadzących badania w różnych dziedzinach nauki. Centra 
te będą współpracować z niemiecką jednostką mentorską 
w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy 
Polską i Niemcami.

Centra Dioscuri utworzone zostaną przez naukow-
ców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów. 
Pierwszy konkurs na utworzenie nie więcej niż trzech Cen-
trów będzie ogłoszony w październiku 2017 roku i rozstrzy-
gnięty w 2018 roku.

Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z pol-
ską instytucją naukową, pod warunkiem że naukowcy ci nie 
byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 
dwóch ostatnich lat przed upływem terminu składania 
wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, 
którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie 
badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Centra Dioscuri będą finansowane przez Narodowe 
Centrum Nauki ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Edu-
kacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku wygrania konkursu instytucja naukowa, 
w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri, otrzyma równo-
wartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie 
na działalność Centrum Dioscuri. Jednocześnie instytucja 
naukowa musi zagwarantować spełnienie określonych 
warunków.

Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z moż-
liwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod 
warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinan-
sowanie:
•	 wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata 

konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
•	 wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum 

Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia na-
ukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie  
z regulaminem NCN);

•	 kosztów działalności naukowej Centrum Dioscuri 
(koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktyw-
ności naukowej, itd.);

•	 kosztów współpracy z niemieckim mentorem/jednostką 
mentorską;

•	 w ramach finansowania nie przewidziano kosztów 
pośrednich dla instytucji naukowej, kosztów obsługi 
administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-
-badawczej i infrastruktury.
Przed ogłoszeniem konkursu Narodowe Centrum Na-

uki poszukuje jednostek naukowych gotowych do utworzenia 
Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej 
struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri 
mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra 
naukowe uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe dzia-
łające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności 
oraz inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące badania  
i upowszechniające wiedzę. Lista instytucji, których zgło-
szenia spełnią wymagania formalne, zostanie opublikowana 
wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom 
zainteresowanym prowadzeniem Centrum Doskonałości Na-
ukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.

ZESPÓŁ ds. INFORMACJI I PROMOCJI, 
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Profesorowie Zbigniew Błocki i Martin Stratmann podpisują 
umowę o Programie Dioscuri. Kraków, Wawel, 4 lipca 2017
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