Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 11/2019
z dnia 15 września 2019 r.
dotycząca programu LIDER
organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31
października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców
(Dz. Urz. MNiSW z 2018 r. poz. 50) Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje:
§1
Rada Młodych Naukowców jest przekonana, iż program LIDER jest przedsięwzięciem
unikatowym w skali całego kraju. Skierowany jest on do przedstawicieli różnych dziedzin
naukowych, a jego elitarny charakter jest gwarancją wzmocnienia konkurencyjności polskiej
nauki oraz tworzenia nowego pokolenia polskich naukowców. Program ten wpisuje się też w
światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań przez
młodych naukowców.
§2
Rada Młodych Naukowców pragnie podkreślić, iż program LIDER realizuje bardzo ważny cel,
jakim jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu,
zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi podczas realizacji projektów
naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Program stwarza zatem
możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku kierownika badań B+R. Dodatkowo
program LIDER służy także stymulowaniu współpracy młodych naukowców z firmami,
poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, jak
również stymulowanie mobilności wśród młodych naukowców.
§3
Proponujemy odstąpienie w regulaminie od zapisu stwierdzającego, iż kierownik projektu nie
może posiadać habilitacji. Naszym zdaniem wystarczającym ograniczeniem powinno być
zastosowanie ustawowej definicji określającej młodego naukowca (doktorant oraz osoba, która
uzyskała stopień naukowy doktora w okresie ostatnich 7 lat). Tymczasem obecny zapis
regulaminu dyskryminuje osoby, które są w ponadprzeciętnym stopniu aktywne naukowo i
uzyskały habilitację w okresie krótszym niż 7 lat.

§4
W celu zwiększenia szansy sukcesu projektów proponujemy odstąpienie w regulaminie od
ograniczenia wiekowego, zgodnie z którym żaden z członków zaangażowanych w realizację
projektu nie może być starszy niż 35 lat. Program LIDER ma charakter elitarny i jest
dedykowany osobom, które mają utworzyć swój pierwszy zespół do badań B+R. Zasadnym
wydaje się, aby czerpać wiedzę od starszych kolegów, którzy posiadają niezbędne know how
jak z sukcesem wykonać badania oraz komercjalizację produktu. Dyfuzja wiedzy jest wówczas
bardzo cenna i jedynym kryterium kwalifikacyjnym do zespołu powinny być posiadane
doświadczenie, umiejętności oraz kompetencje.
§5
Proponujemy zwiększenie budżetu kolejnych edycji LIDERA do kwoty 100 mln zł. Obecna
kwota w wysokości 60 mln zł zapewnia finansowanie mniej niż 50 projektom. W ten sposób
liczba osób, które nabywają kompetencje związane z prowadzenie badań B+R, rośnie zbyt
wolno w skali całego kraju. Można to zaobserwować szczególnie przy liczbie projektów
zgłaszanych rokrocznie do NCBiR, gdzie jednym z najczęściej wskazywanych problemów jest
niewystarczające doświadczenie kierownika B+R w prowadzeniu badań B+R.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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