Kraków, 12.01.2021
prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowny Panie Profesorze,
mamy przyjemność poinformować Państwa o zbliżającym się naborze wniosków do
czwartego konkursu na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri.
Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby nakreślić, jakie korzyści Państwa instytucja
naukowa może czerpać z utworzenia Centrum Dioscuri w swoich strukturach.
Trzy lata temu Towarzystwo Maxa Plancka oraz Narodowe Centrum Nauki powołało
do życia Program Dioscuri mający na celu wsparcie doskonałości naukowej w Polsce.
Umożliwiając wybitnym uczonym formowanie Centrów Dioscuri w polskich instytucjach
badawczych, pragniemy wzmacniać potencjał nowatorstwa i umiędzynarodowienia
nauki w Polsce w kluczowych obszarach badań.
Od pierwszego konkursu począwszy powstało w Polsce już pięć obiecujących Centrów
Dioscuri, lecz żadne z nich w strukturach uniwersyteckich.
Zapowiadając ogłoszenie czwartego konkursu na Centra Doskonałości Dioscuri,
chcielibyśmy zachęcić najlepsze polskie uniwersytety do poszukiwań odpowiednich
kandydatów – czy to za granicą, czy w Polsce – wraz z którymi, starałyby się one o
finansowanie Centrum Dioscuri. Dioscuri jest bowiem atrakcyjnym narzędziem
przyciągnięcia młodych, międzynarodowo rozpoznawalnych naukowców do polskich
jednostek naukowych.
Odpowiednie finansowanie (300 000 € rocznie, z tego do 100 000 € dla lidera Centrum
Dioscuri), doświadczony partner naukowy z Niemiec, dostęp do sieci Max Planck
Society i długoterminowa perspektywa finansowania (5 lat z możliwością przedłużenia
o kolejne 5 lat i szansą na stałe zatrudnienie dla lidera) czyni Dioscuri wyjątkową ofertą
konkursową dla wybitnych uczonych oraz goszczących ich uniwersytetów.
Dzięki odpowiedniej konstrukcji program może dać wydziałom Państwa uniwersytetu
i Centrom Dioscuri szansę na pozyskanie grupy liderów, którzy wcześniej nie myśleli
o prowadzeniu swoich badań w Polsce.
Naszym celem jest stworzenie nowego typu wsparcia i motywacji dla wybitnych
naukowców o międzynarodowym dorobku w taki sposób, aby mogli stworzyć swój
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zespół naukowy w ramach Centrum Dioscuri. Powołane dzięki wsparciu NCN oraz
Towarzystwa Maxa Plancka Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri staje się
fundamentem dla innych wybitnych uczonych, pozwalającym im na dołączanie do
międzynarodowych sieci badawczych i ubieganie się o fundusze grantowe z polskich
i międzynarodowych źródeł.
Zachęcamy Państwa, jako jedną z najlepszych polskich instytucji naukowych w
Polsce, do podążania razem z nami za tym celem.
Jesteśmy świadomi, że obecny kryzys stanowi duże wyzwanie dla polskich
uniwersytetów. W związku z tym zdecydowaliśmy się na przesunięcie daty otwarcia
czwartego konkursu Dioscuri, pozostawiając Państwu więcej czasu na poszukiwanie
potencjalnych kandydatów i przygotowanie wniosków.
Czwarty konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Dioscuri zostanie otwarty 23
lutego i zamknięty 15 czerwca 2021 r. Przed uruchomieniem konkursu zachęcamy
Państwa do odpowiedzi na przygotowane przez NCN zaproszenie dla instytucji
naukowych, chcących utworzyć w swoich strukturach Centrum Dioscuri. Zgłoszenia
deklaracji przyjmowane są od 11 stycznia do 14 lutego 2021 r. Rejestracja Państwa
deklaracji, jako potencjalnego gospodarza Centrum Dioscuri, zostanie opublikowana
na naszej stronie www
i znacznie wpłynie na Państwa widoczność, a równocześnie da potencjalnym
zagranicznym i rodzimym laureatom szansę na bliższe poznani Państwa instytucji.
Aby wesprzeć proces przygotowania deklaracji, a następnie wniosków, przez Państwa
instytucje, Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Max Planck przygotowało
serię spotkań informacyjnych w formie webinarium. Zapraszamy przedstawicieli
Państwa uniwersytetów do udziału w jednym z trzech spotkań, które odbędą się
I - 28.01.2021, 14:00-15:30 CET; II- 03.02.2021, 14:00-15:30 CET; III - 09.02.2021,
14:00-15:30 CET.
Więcej informacji o zaproszeniu instytucji badawczych do czwartego konkursu Dioscuri
znajdą Państwo na stronie NCN www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/invitation
Z poważaniem

Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
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