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AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

OPUS 20 
konkurs na projekty badawcze dla naukowców 
na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy 
planują realizację badań: 

• bez udziału partnerów zagranicznych; 
• z wykorzystaniem przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych 
urządzeń badawczych; 

• z udziałem partnerów zagranicznych, 
którzy nie ubiegają się o środki finansowe 
na ten cel w ramach ogłaszanych przez 
instytucje partnerskie programów, 
organizowanych we współpracy z NCN 
w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

15 grudzień 2020 r. 

godz. 16:00 
2 grudzień 2020 r. 

SONATA 16 
konkurs projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w 
okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem 

15 grudzień 2020 r. 

godz. 16:00 
2 grudzień 2020 r. 

PRELUDIUM BIS 2 
konkurs na wsparcie kształcenia doktorantów w 
szkole doktorskiej i finansowanie projektów 
badawczych realizowanych przez doktorantów w 
ramach przygotowywanych przez nich rozpraw 
doktorskich 

15 grudzień 2020 r. 

godz. 16:00 
2 grudzień 2020 r. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2


 

 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

DZIEDZICTWO NARODOWE 
konkurs na finansowanie wieloletnich projektów 
edycji źródeł i dokumentów, opracowań 
edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących 
do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym 

30 październik 2020 r. 19 październik 2020  

FUNDAMENTY 
konkurs na finansowanie wieloletnich projektów 
edycji źródeł i dokumentów, opracowań 
edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących 
do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym 

30 październik 2020 r. 19 październik 2020  

UNIWERSALIA 2.2 
konkurs na finansowanie wieloletnich projektów 
badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami 
kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu 
polskiej humanistyki  

30 październik 2020 r. 

  

19 październik 2020  

  
UNIWERSALIA 2.1 
konkurs na finansowanie tłumaczeń na języki 
kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych 
monografii polskiej humanistyki w celu 
wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu 
książki naukowej 

30 październik 2020 r. 19 październik 2020 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

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 

07 grudzień 2020 r. 

7 dni roboczych 
przed planowanym 
terminem złożenia 

wniosku  
Stypendium START 2021 
konkurs na stypendia dla najzdolniejszych 
młodych badaczy, którzy w roku składania 
wniosku nie przekroczyli 30 r. ż. 

02 listopad 2020 r. 20 październik 2020  

  

 

Laureaci konkursu NCN MINIATURA 4 

 
Znane są nazwiska kolejnych laureatów czwartej edycji konkursu Narodowego 
Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań 
podstawowych. Finansowanie badań otrzymali: 

https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/c396b3be4c4de4d9204236ec2658cfb2.pdf
https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/c396b3be4c4de4d9204236ec2658cfb2.pdf
https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/c396b3be4c4de4d9204236ec2658cfb2.pdf
https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/c396b3be4c4de4d9204236ec2658cfb2.pdf
https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2021/


1. Pan dr inż Grzegorz Masik z Wydziału Oceanografii 
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na badania pilotażowe pt.: 
"Strategie odporności społecznej, gospodarczej i środowiskowej miast 
wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polsce", otrzymał 
finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 5 500,00 zł; 

2. Pani dr hab. Joanna Pyzel z Wydziału Historycznego, projekt pt.: 
„Ceramika wstęgowa poza typologią: wielowskaźnikowe badania 
wczesnoneolitycznej ceramiki”, otrzymała finansowanie wyjazdu 
konsultacyjnego w wysokości 21 637,00 zł; 

3. Pan dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, 
projekt pt.: „Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów 
rekonstrukcji zmian środowiska w holocenie”, otrzymał finansowanie 
badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł; 

4. Pan dr Artur Piróg z Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, projekt pt.: „Detekcja 
prekursorów peptydów prezentowanych przez MHC”, otrzymał 
finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 41 800,00 zł. 

Składanie wniosków do Narodowego Centrum Nauki odbywało się w sposób ciągły 
i zakończyło się do 30 września 2020 r. 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji: NCN 

  

 

Zmiany w raportowaniu projektów NCN 

 

NCN wprowadza zmiany w ramach sprawozdania z realizacji projektów 
badawczych, w raportach rocznych i końcowych, dla projektów badawczych 
zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 
marca 2019 r. (tj. od konkursów: OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART, MAESTRO 11, 

SONATA BIS 9,  SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, DAINA 2), a 
co za tym idzie będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających 
poniesione wydatki w kategorii "Inne koszty bezpośrednie". 

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym 
wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie: 

1. materiały i drobny sprzęt, 
2. usługi obce, 
3. wyjazdy służbowe, 
4. wizyty, konsultacje, 
5. wykonawcy zbiorowi, 
6. inne koszty,  

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-09-16-wyniki-konkursu-miniatura4


w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych 
projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w 
poszczególnych latach. 

Więcej informacji: NCN 

 

  

  

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.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-09-23-informacja-dot-zmian-w-raportowaniu-innych-kosztow-bezposrednich
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

