
 

Gdańsk, 16 stycznia 2019 r. 

 Newsletter 
nr 1/2019  

 Biura Zarządzania 
Projektami Naukowymi 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2018 

 

W 2018 r. Uniwersytet Gdański podpisał 76 umów na finansowanie 
krajowych projektów naukowych, w tym: 

• 58 umów w ramach konkursów organizowanych prze Narodowe 
Centrum Nauki; 

• 11 umów w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z czego 5 to Stypendia dla wybitnych 
młodych naukowców; 

• 3 umowy w ramach programu POLSKIE POWROTY Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej; 

• pozostałe to umowy podpisane w ramach programów finansowanych 
przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej 

Warto podkreślić, iż na 5 złożonych wniosków w ramach konkursu MNiSW 
NPRH Uniwersalia, 3 otrzymały finansowanie. 

 

 

RAPORTY ROCZNE ZA 2018 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 Zarządzania Projektami 
Naukowymi – najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wyznaczonym 
przez instytucję finansującą. 

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

• Mobilność Plus – do 28 lutego; 
• NPRH – do 31 marca; 
• Diamentowy Grant – 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 

 

 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 
 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

ETIUDA 7 
na stypendia doktorskie 15 marca 2019 r. 6 marca 2019 r. 

SONATINA 3 
na projekty badawcze, realizowane przez osoby 
posiadające stopień naukowy doktora 

15 marca 2019 r. 6 marca 2019 r. 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn
https://ug.edu.pl/strona/72456/etiuda_7
https://ug.edu.pl/strona/72470/sonatina_3


FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

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

18 marca 2019 r. 

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

DIAMENTOWY GRANT 
konkurs na finansowanie badań 
naukowych prowadzonych przez 
wybitnie uzdolnionych studentów lub 
absolwentów wskazanych w projekcie 
badawczym 

31 stycznia 2019 r. 23 stycznia 2019 r. 

 

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 

 

 

 

https://ug.edu.pl/strona/66145/monografie
https://ug.edu.pl/strona/71076/diamentowy_grant_viii
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

