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OPUS 22 + LAP/Weave – zaproszenie na webinarium 
informacyjne 

W środę 20 października 2021 r. o godz. 12:30 Narodowe Centrum Nauki 
zaprasza na dwugodzinne webinarium dotyczące konkursu OPUS LAP. 
Podczas wydarzenia zostaną przybliżone zasady programu Weave oraz 
szczegółowo omówione zasady składania wniosków. Webinarium będzie 
prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów 
badawczych chcących przystąpić do konkursu. Aby wziąć udział w wydarzeniu 
konieczna jest rejestracja.  

Więcej informacji oraz link do rejestracji na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl 

 

Laureaci konkursu MINIATURA 5 Narodowego Centrum Nauki 

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy 
rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu 
MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w 
dniu 4 maja 2021 r. 

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego: 

Pani dr Urszula Zarzecka z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Rola 
periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori", 
otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 
940,00 zł; 

Pani dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Testowanie 
bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady 
małżoraczków (Ostracoda)", otrzymała finansowanie badań 
wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł. 

Pani dr inż. Karolina Wiktoria Stojowska-Swędrzyńska z Wydziału 
Biologii, wniosek pt.: "Rola wstrzymania cyklu komórkowego na etapie 
sekwestracji DNA podczas "eclipse period" w indukcji stanu przetrwałego 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-10-07-webinarium-opus-lap


bakterii Escherichia coli", otrzymała finansowanie badań 
wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł; 

Pani dr Magdalena Maria Podlacha z Wydziału Biologii, wniosek pt.: 
"Ocena ośrodkowej odpowiedzi immunologicznej indukowanej obecnością 
bakteriofagów w tkance nerwowej", otrzymała finansowanie badań 
wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł; 

Pani dr inż. Irena Anna Bylińska z Wydziału Chemii, wniosek pt.: 
"Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych 
izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową", otrzymała 
finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł. 

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN 

Serdecznie gratulujemy! 

 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 

RODZAJ KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 

TERMIN 
SKŁADANIA  
WNIOSKÓW  

W UG 

TERMIN 
SKŁADANIA  
WNIOSKÓW  

W 
INSTYTUCJI 

OPUS 22 
konkurs na projekty badawcze 
obejmujące badania podstawowe dla 
naukowców na wszystkich etapach 
kariery naukowej 

15.09.2021 07.12.2021 15.12.2021 

SONATA 17 
konkurs na projekty badawcze, 
przeznaczony dla naukowców, którzy 
uzyskali stopień doktora w okresie od 
2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem 

15.09.2021 07.12.2021 15.12.2021 

PRELUDIUM BIS 3 
celem konkursu jest wsparcie 
kształcenia doktorantów w szkołach 
doktorskich i finansowanie projektów 
badawczych realizowanych przez 
doktorantów w ramach 
przygotowywanych przez nich rozpraw 
doktorskich. 

15.09.2021 07.12.2021 15.12.2021 

POLONEZ BIS 1 
konkurs na 24-miesięczne projekty 
badawcze realizowane przez 
naukowców przyjeżdzających z 
zagranicy 

15.09.2021 07.12.2021 15.12.2021 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1


 

RODZAJ KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 

TERMIN 
SKŁADANIA  
WNIOSKÓW 

W UG 

TERMIN 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

W 
INSTYTUCJI 

SOLAR-DRIVEN CHEMISTRY 
konkursy na międzynarodowe projekty 
badawcze w zakresie procesów 
fotochemicznych 

30.07.2021 

I etap 

22.10.2021 

II etap 

25.04.2022 

I etap 

29.10.2021 

II etap 

02.05.2022 

BiodivERsA+ 
konkurs na międzynarodowe projekty 
badawcze mające na celu wspieranie 
ochrony bioróżnorodności w 
ekosystemach lądowych i morskich 

01.10.2021 

I etap 

22.11.2021 

II etap 

28.03.2022 

I etap 

30.11.2021 

II etap 

04.04.2022 

OPUS LAP 
konkurs na projekty badawcze 
obejmujące badania podstawowe we 
współpracy międzynarodowej z 
zespołami badawczymi z Austrii, 
Czech, Słowenii, Niemiec lub 
Szwajcarii, które występują 
równolegle o środki finansowe na 
realizację tych projektów do 
właściwych dla nich instytucji 
finansujących badania w ramach 
programu Weave  

15.09.2021 07.12.2021 15.12.2021 

 

 Konkursy w programie HORYZONT EUROPA 

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Krajowego można zapoznać się 
otwartymi konkursami w ramach programu Horyzont Europa. Dostępne są też 
informacje o nadchodzących naborach. Zachęcamy do zapoznania się z 
informacjami. 

www.kpk.gov.pl 

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Biuro Projektów Naukowych 

ul. Bażyńskiego 8, p. 206, 230 
80-309 Gdańsk 
tel. +48 (58) 523-24-29| +48 (58) 523-31-29 |+48 (58) 523-31-35 

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/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/solar-driven-chemistry/ogloszenie-sdch-2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=f9dfc6eca696f1ee3b275c23fbc996f5

