
 

Pomoc przy pisaniu wniosku i w realizacji projektu 

Pomagamy stworzyć kosztorys, harmonogram prac oraz zadbać o perswazyjny 

aspekt wniosku i jego poprawność językową. 

Zajmujemy się księgową i administracyjną obsługą projektu. Wspieramy  

w tworzeniu raportów cząstkowych i końcowych i dzięki temu badacz może 

zminimalizować obowiązki związane z zarządzaniem projektem. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi partnerami, tak polskimi jak  

i zagranicznymi, a także firmami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Zaprasza badaczy, którzy 

mają pomysły na własne 

projekty, do ich realizacji 

w ramach Fundacji 

 



     

Miejsce realizacji 

projektów 

 

• Zatrudniamy w ramach umowy o pracę 

(z wszystkimi związanymi z tym 

przywilejami) lub na podstawie dowolnej 

innej formy umowy cywilno-prawnej. 

• Umożliwiamy, w nielimitowanych 

godzinach, korzystanie z biura  

i zaplecza socjalnego Fundacji;  

w przestrzeni tej można organizować 

spotkania związane z projektem (10-15 

osób). 

• Jeśli jesteś spoza Wrocławia – wszystkie 

bieżące sprawy związane z projektem 

omawiamy podczas okresowych 

spotkań. 

• Pomagamy zorganizować konferencje, 

doradzamy przy planowaniu wyjazdów 

zagranicznych związanych z projektem. 

• Fundacja Projekt Nauka prowadzi 

własne wydawnictwo naukowe i możesz 

u nas opublikować wyniki swoich prac. 

Nasze wydawnictwa umieszczamy  

w najważniejszych bazach  

i repozytoriach naukowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znacząco niższa marża 

Fundacja Projekt Nauka na obsługę 

księgową i administracyjną projektu 

pobiera marżę w wysokości jedynie  

12-15% kosztów całego zadania.  

Dzięki temu, realizując u nas trzyletni 

projekt, którego całkowita wartość wynosi 

400 tys. zł, na swoje badania będziesz 

mieć o 60 tys. zł więcej niż w przypadku 

podmiotów pobierających standardową 

marżę. 

 
 

Brak obciążenia 

dydaktyką i możliwość 

skupienia się na pracy 

naukowej. 

Coraz więcej źródeł 

finansowania: MNiSW, 

NCN i NCBiR 

 

Projekt Nauka jest jednostką, 

która realizuje granty z NCN i 

MNiSW – mamy 

doświadczenie! 

 

Projekt Nauka. 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
polskiej 
 

ul. Kołłątaja 31a/1 

50-004 Wrocław 

pawel.jarnicki@projekt-nauka.com 

 

 

Osobom realizującym projekty 

w ramach naszej Fundacji 

oferujemy miejsce pracy  

w biurze Projektu Nauka, 

usytuowanym w centrum 

Wrocławia, w pobliżu 

najważniejszych 

dolnośląskich bibliotek: 

Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich i Biblioteki UWr. 

 


