1. Czy do konkursu Debiuty mogą składać wnioski osoby, które kierowały
projektami Miniatura. Projekty te nie są traktowane jako granty naukowe.
W IDUB wyznacznikiem jest skuteczna aktywność (uzyskanie finansowania) między innymi
z NCN. Osoby, które miały Miniaturę nie mogą wziąć w Debiutach udziału.
2. Czy w konkursie Debiuty może brać udział osoba, która afiliacje UMK ma
w wyniku mobilności?
Konkurs kierowany jest tylko do pracowników UMK.
3. Pracownik powinien zamieścić "wykaz 3 najważniejszych publikacji naukowych
wnioskodawcy z ostatnich 5 lat, afiliowanych na Uniwersytecie" - jeśli ktoś
zatrudnił się na UMK w październiku i ma publikacje wysoko punktowane, ale
spoza UMK to czy może brać udział w konkursie Debiuty?
Tak.
4. Czy w ramach konkursu Debiuty, udział może wziąć doktorant, który aktualnie
zatrudniony jest na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego? Jeśli tak, to
zgodnie z Regulaminem i podziałem rekrutacji wniosków na: 1) młodzi naukowcy
w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) posiadający stopień
doktora
i
będący
pracownikami
Uniwersytetu;
2) nauczyciele akademiccy, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku
życia,
3) nauczyciele akademiccy spełniający kryteria określone w pkt. 1 lub 2, którzy
w ostatnich 3 latach urodzili lub wychowywali dziecko korzystając z urlopu
macierzyńskiego lub wychowawczego –wniosek powinien zostać złożony w drugiej
grupie konkursowej? Regulamin nie precyzuje, czy druga grupa konkursowa tj.
nauczyciele akademiccy, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku
życia, muszą posiadać tytuł doktora.
Jeżeli w chwili składania wniosku osoba jest zatrudniona na stanowisku asystenta – może brać
udział w konkursie Debiuty. Wymogi w tym względzie nie zmieniają się dla osób, które są
jednocześnie doktorantami. Wniosek powinien zostać złożony w grupie 2, tj.: „nauczyciele
akademiccy, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia.”
5. W grudniu złożyłem wniosek w konkursie OPUS 22 (NCN). Wyniki będą
najprawdopodobniej w maju/czerwcu. Czy w takim przypadku mogę złożyć
wniosek w ramach konkursu Debiuty?
Tak - na chwilę składania wniosku wnioskodawca będzie jeszcze bez grantu. Decydujący jest
zawsze status na chwilę składania aplikacji.
6. Czy w ramach otrzymanego finansowania w konkursie Debiuty można zamawiać
usługi i rozliczać je na podstawie faktur? Czy można wystawiać i opłacać umowy
zlecenie z otrzymanego finansowania?
Faktury- tak. Usługi - w zależności od ich rodzaju.

W przypadku umów cywilnoprawnych (np. zlecenie) decydujący jest przedmiot umowy - jeżeli
umowa dotyczy wykonania analiz czy przeprowadzenia badań- to nie ma możliwości jej
finansowania - to zadania grantobiorcy.

7. Konkurs jest skierowany do badaczek i badaczy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie
kierowali własnym grantem badawczym – od kiedy liczymy okres 5-ciu lat – od
daty zakończenia konkursu czy od daty rozliczenia konkursu?
Interesuje nas data zakończenia wpisana w systemie OSF.
8. Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może brać udział
w konkursie Debiuty?
Tak, może brać udział.
9. Czy należy wybrać kwotę, która jednorazowo pokryje koszty wskazanego
projektu, czy raczej wnioskować o wynagrodzenie miesięczne?
Debiuty nie przewidują wynagrodzenia. Zgodnie z art.2 pkt 1:
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery
najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są:
internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one
wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe,
wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Finansowanie nie obejmuje wzrostu wynagrodzenia z tytułu realizacji działania
naukowego.
10. Czy finansowanie rewizyt jest możliwe w ramach konkursu Debiuty? Jakie
koszty wizyty w Polsce moich partnerów zagranicznych mogę pokryć z grantu
"Debiuty”? Czy wizyta gościa z USA lub Australii (dość duży koszt biletów
lotniczych) jest dopuszczalna?
Zgodnie z Regulaminem konkursu par. 2 ust. 1 - finansowanie jest przyznane wnioskodawcy, na
realizację projektu wnioskodawcy. Proszę zwrócić uwagę, że mamy osobny Konkurs Mobilności
dla Pracowników, który oferuje możliwość przyjazdu naukowcom z zagranicy. Może warto
rozważyć udział w tym konkursie osób, które chciałyby do nas przyjechać.
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Tak, w ramach konkursu Debiuty można kupić sprzęt niezbędny do zrealizowania
projektu. (zakup sprzętu nie może stanowić głównego złożenia projektu).
12. Czy w ramach konkursu Debiuty można finansować publikację wyników (open
access to ok. 10k)?

Oczywiście, jeśli publikacja dotyczy wyników pracy tego projektu i publikacja będzie w
czasie realizacji projektu tj. w ciągu 12 miesięcy.

