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Podsumowanie roku 2020 

  

W 2020 r. Uniwersytet Gdański podpisał 71 umów na finansowanie 
krajowych projektów naukowych, w tym: 

 57 umów w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki; 

 9 umów w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego; 

 4 umowy w ramach konkursu organizowanego przez Fundację na rzecz 
Nauki Polskiej – START 2020 

 1 umowy w ramach konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy 

 

UG wśród liderów konkursów NCN 

  

W grudniu Narodowe Centrum Nauki podało informację, że Uniwersytet 
Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum 
Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku. Według opublikowanego raportu 
rocznego, UG zajął 5. miejsce wśród uniwersytetów oraz 6. wśród 
wszystkich beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 roku. 
Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła prawie 29 milionów zł, a 
liczba złożonych przez uczelnię i zakwalifikowanych  wniosków – 56. Stosunek 
liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków 
złożonych daje wysoki liczbowy wskaźnik sukcesu na poziomie 24%. 
  

Raporty roczne za 2020 rok 

  

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych 
przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty 
otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania 
raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. 

Termin dostarczenie raportów do Biura Projektów Naukowych – najpóźniej 
10 dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez instytucję finansującą. 



Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MEiN w 
następujących terminach: 

• NPRH – do 31 marca; 

• Diamentowy Grant – do 31 marca. 

Raporty roczne projektów realizowanych w ramach konkursów NCN powinny 
wpłynąć do instytucji finansującej do dnia 31 marca. W związku z nadal 
istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami 
zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą 
elektroniczną.  

Więcej informacji: NCN 

  

 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 

 

Projekty krajowe 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

SONATINA 5 
konkurs na projekty badawcze realizowane przez 
osoby posiadające stopień naukowy doktora, 
uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem 

15 marca 2021 godz. 
16:00 

5 marca 2021 

Projekty międzynarodowe 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

SHENG 2 
konkurs międzynarodowy dwustronny na zadania 
badawcze realizowane przez polskie zespoły 
naukowe w ramach polsko-chińskich projektów 
badawczych 

15 marca 2021 godz. 
16:00 

5 marca 2021 

 

Rodzaj konkursu 

Termin 
składania 
wniosków 

*wspólnych 
skróconych 

Zaproszenie 
do składania 

wniosków 
wspólnych 

pełnych 

Termin 
składania 
wniosków 
wspólnych 

pełnych 

Termin 
składania 
wniosków 
krajowych 

Termin 
złożenia 

wniosku w 
UG 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-08-zasady-doreczania-raportow-rocznych-za-2020-rok
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2


w systemie 
ZSUN/OSF 

JPND 
konkurs na 
międzynarodowe projekty 
badawcze dotyczące 
wczesnych objawów 
chorób 
neurodegeneracyjnych dla 
konsorcjów 
międzynarodowych 

2 marca 2021 
godz. 15:00 maj 2021 

29 czerwca 
2021 godz. 

15:00 
6 lipca 2021  

najpóźniej na 
7 dni 

roboczych 
przed 

ostatecznym 
terminem 
złożenia 

wniosku do 
instytucji 

finansującej 
 
JPIAMR 
konkurs na 
międzynarodowe projekty 
badawcze z zakresu 
oporności na antybiotyki 
dla konsorcjów 
międzynarodowych 
  

16 marca 2021 

godz. 12:00 

*wstępnych 
- 

12 lipca 2021 
godz. 12:00 - jw. 

 
 
JPI Urban Europe 2021 
konkurs na 
międzynarodowe projekty 
badawcze dotyczące 
rozwoju współczesnych 
miast i obszarów 
zurbanizowanych dla 
konsorcjów 
międzynarodowych 
 

  

15 kwietnia 
2021 godz. 

15:00 
czerwiec 2021 

23 września 
2021 godz. 

14:00 

30 września 
2021 

jw. 

 

Rodzaj konkursu 
Termin składania 

wniosków  

Termin składania 
wniosków 

krajowych w 
systemie 

ZSUN/OSF 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

ChistERA 2020 
konkurs na międzynarodowe projekty 
badawcze nad przyszłymi i 
powstającymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi dla 
konsorcjów międzynarodowych 

1 marca 2021 godz. 
17:00 8 marca 2021  jw. 

 
ForestValue 2021 
konkurs na międzynarodowe projekty 
badawcze promujące jak najlepsze 
wykorzystanie lasów i zasobów leśnych 
z korzyścią dla społeczeństwa oraz 
klimatu gospodarki dla konsorcjów 
międzynarodowych 
  

13 kwietnia 2021 
godz. 13:00 
*wspólnych 

międzynarodowych 
w systemie ESS 

20 kwietnia 2021  jw. 

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr/ogloszenie-jpiamr2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr/ogloszenie-jpiamr2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf/ogloszenie-jpi-urban-europe-2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf/ogloszenie-jpi-urban-europe-2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf/ogloszenie-jpi-urban-europe-2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2020
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-forestvalue/ogloszenie-forestvalue2021


  

 

 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

MONOGRAFIE 
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych oraz ich 
tłumaczeń 

8 marca 2021 jw. 

 

  

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 

 

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

