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NOWY REGULAMIN 

ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI          

30 marca 2017 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 24/R/17 w sprawie Regulaminu zarządzania projektami 
naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim. 

Zachęcamy Kierowników Projektów oraz osoby planujące składać wnioski 
projektowe w ramach krajowych projektów naukowych do zapoznania się z 
treścią Zarządzenia  

Regulamin, schemat zarządzania projektami naukowymi oraz załączniki do 
regulaminu dostępne są również na stronie www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY W NCN 

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w 
konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o 
finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł. 

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają 
stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. 
Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada 
NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego 
projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. 
Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł. 

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o 
finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na 
stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji 
badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na 
pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. 
Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł. 
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WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW 
DNI NCN 2017 R. W KIELCACH  

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi 
przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych 
organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 
10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania 
naukowe, które: 

·         nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez 
MNiSW, KBN lub NCN, 

·         w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach 
o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) 
opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym. 
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ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA NABORU 
W KONKURSIE MINIATURA 1    

Zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, 
ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób 
ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
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