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Uniwersytet Młodego Odkrywcy  

to pierwszy z programów MNiSW w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki. 

 

O programie 

• Celem programu jest popularyzacja nauki i badań naukowych wśród dzieci  

i młodzieży, propagowanie kultury innowacyjności; stymulowanie rozwoju 

intelektualnego, rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego 

myślenia, rozwijanie zainteresowań i pasji wśród młodzieży i dzieci.  

 

• Program przeznaczony jest dla jednostek naukowych oraz podmiotów działających na 

rzecz nauki i zakłada organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych, 

prowadzonych przez pracowników naukowych i specjalistów z danego obszaru, 

objętego tematyką spotkań. 

 

• Uczestnikami projektu mają być dzieci w wieku od 6 do 16 lat, przynajmniej połowa 

zajęć musi odbywać się na obiektach uczelni lub instytutu naukowego.  

 

Czas realizacji I edycji projektu: od II do VI 2017 roku.  

 

• Efekty projektu: nowe uniwersytety dziecięce, wsparcie już istniejących oraz 

zwiększenie liczby uczestników prowadzonych zajęć.  

Projekt ma przygotować młodzież do świadomego wyboru ścieżki naukowej  

i zawodowej, umożliwić poznanie środowiska akademickiego, pomóc w integracji 

społeczności lokalnej wokół ośrodków akademickich. 

 

Założenia programu 
 

• Tworzenie nowych inicjatyw, jak również rozwijanie już funkcjonujących 

uniwersytetów, 

• organizowanie cyklicznych zajęć edukacyjnych lub badawczych, 

• projekt dla minimum dla 70-ciorga dzieci (minimum 100 w kolejnych edycjach),  

• przewidziany na co najmniej 8 godzin zajęć wykładowych/warsztatowych/ 

laboratoryjnych w semestrze (min. 45 min.), prowadzonych przez pracowników 

naukowych i specjalistów z danego obszaru, 

• projekt dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat (wnioskodawca może samodzielnie określić 

grupę docelową), 

• przynajmniej 50% zajęć musi odbywać się na obiektach uczelni lub instytutu 

naukowego. 
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Wsparcie ze strony MNiSW 
 

• MNiSW zapewni uczestnikom programu wsparcie w zakresie informacji i promocji, 

systemu wizualizacji programu, upowszechniania efektów programu  

i dofinansowanie w wysokości do 80% budżetu całego przedsięwzięcia.  

• Finansowanie będzie przyznawane od 2017 roku. Maksymalna wysokość 

dofinansowania jednego projektu wynosi 40 tys. zł. Do końca 2016 roku MNiSW 

planuje wyłonienie około 40 beneficjentów programu, przy czym nie więcej niż  

5 z jednego województwa. 

• Budżet przedsięwzięcia w I edycji wyniesie do 1,6 mln zł. W II edycji planowane jest 

zwiększenie budżetu programu do 5 mln zł. oraz podwyższenie wysokości 

finansowania jednego grantu do 70 tys. zł.  
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