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PODSUMOWANIE ROKU 2017 

 

W 2017 r. Uniwersytet Gdański podpisał 84 umowy na finansowanie krajowych projektów 
naukowych, w tym: 

 80 umów w ramach konkursów organizowanych prze Narodowe Centrum Nauki; 

 4 umowy w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

Warto podkreślić, iż na 50 złożonych wniosków w ramach konkursu Narodowego Centrum 
Nauki MINIATURA 1, 25 otrzymało finansowanie. 

 

RAPORTY ROCZNE ZA 2017 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. 

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

 Mobilność Plus – do 28 lutego; 

 NPRH – do 31 marca; 

 Iuventus Plus – do 31 marca; 

 Diamentowy Grant – do 31 marca; 

 Dialog – do 31 marca. 

Raporty roczne powinny wpłynąć do NCN w następujących terminach: 

raport roczny za dany okres sprawozdawczy należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 
następnego roku. Pierwszy raport roczny należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres 
realizacji projektu/stażu podoktorskiego wyniósł co najmniej 8 miesięcy (realizacja projektu/ 
stażu podoktorskiego rozpoczyna się z dniem wskazanym w umowie). Jeżeli realizacja 

 



projektu/ stażu podoktorskiego zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia 
danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany. 

Więcej informacji 

 

NCN UŁATWIA REALIZACJĘ GRANTÓW  

 

Narodowe Centrum Nauki wprowadziło korzystne dla Kierowników projektów zmiany w 
zasadach realizacji grantów. W piśmie z dnia 06 lutego 2018 r. wyznaczyło zakres 
dopuszczalnych zmian. Dokonując ich, należy mieć zawsze na względzie zapisy umowy o 
realizację i finansowanie projektów badawczych i warunki danego konkursu. Dokonywane 
zmiany muszą pozostawać w zgodzie z pozostałymi zapisami umowy, jeżeli w niniejszym 
piśmie nie postanowiono inaczej. 

Regulacje wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że do tego dnia projekty są 
realizowane zgodnie z podpisaną umową, zaś realizacja projektów od 1 lutego 2018 r. może 
odbywać się na zasadach określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu 
badawczego, ale przy uwzględnieniu możliwości opisanych ww. piśmie. 

Najważniejsze zmiany: 

 Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, 
może dokonać następujących zmian: 

 zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze 
naukowobadawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty 
zaplanowanej we wniosku; 

 zmian merytorycznych; 

 zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich. 

Powyższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, 
FUGA, UWERTURA i POLONEZ. 

 Za zgodą Kierownika Jednostki można dokonać następujących zmian: 

 przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu 
jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach). 

 przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku 
pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 
zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem tabeli ww. kosztorysu. 

Więcej informacji 

 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo


 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 
 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

ETIUDA 6 
na stypendia doktorskie 15 marca 2018 r. 7 marca 2018 r. 

SONATINA 2 
na projekty badawcze, realizowane przez osoby 
posiadające stopień naukowy doktora 

15 marca 2017 r. 
7 marca 2018 r. 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

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

19 marca 2018 r. 

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

NPRH "Uniwersalia 2.1" 
konkurs na finansowanie przekładów na 
języki kongresowe najważniejszych 
osiągnięć polskiej humanistyki 

18 marca 2018 r. 08 marca 2018 r. 

NPRH "Uniwersalia 2.2" 
konkurs na finansowanie oryginalnych 
projektów badawczych realizowanych w 
Polsce, obejmujących naukowe wydania 
krytyczne najważniejszych dzieł 
należących do kultury światowej w celu 
włączenia ich w obieg polskiej 
humanistyki naukowej 

18 marca 2018 r. 08 marca 2018 r. 

NPRH "Dziedzictwo narodowe" 
konkurs na opracowanie unikatowego 
zasobu źródłowego, istotnego dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, 
służące jego ochronie, upowszechnianiu 

18 marca 2018 r. 08 marca 2018 r. 

https://ug.edu.pl/strona/72456/etiuda_6
https://ug.edu.pl/strona/72470/sonatina_2
http://ug.edu.pl/strona/66145/monografie
http://ug.edu.pl/strona/66779/nprh_uniwersalia_21
http://ug.edu.pl/strona/72764/nprh_uniwersalia_22
http://ug.edu.pl/strona/72771/nprh_dziedzictwo_narodowe


oraz włączeniu do żywej tradycji kultury 
narodowej 
Program "Dialog" 
program na wsparcie działań służących 
budowaniu współpracy i trwałych relacji 
miedzy podmiotami dziąłającymi w 
obrzarze nauki a podmiotami 
działającymi w sferze społeczno-
gospodarczej 

Nabór ciągły 
do 30.06.2019 r. 

7 dni roboczych przed 
planowanym terminem 

złożenia wniosku 

 

WARUNKI ORAZ REGULAMIN KONKURSU MINIATURA 2 

 

Podczas posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki w dniach 16-18 stycznia 2018 r. 
określono warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2 na działania naukowe. Rada 
zdecydowała, że nakład finansowy MINIATURY 2 będzie wynosić 20 mln zł. Ogłoszenie 
konkursu zaplanowano w kwietniu br. Z pełną treścią uchwały można zapoznać się TUTAJ 

 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi 

Uniwersytet Gdański 

ul. Bażyńskiego 8, p. R206 
80-309 Gdańsk 
tel. +48 (58) 523 24 29, +48 (58) 523 31 29 

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

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

 

 

 

http://ug.edu.pl/strona/66945/program_dialog
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala4_2018.pdf
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

