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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 

- Opus 8 – wytwarzanie aparatury badawczej  

- Preludium 8 - dla osób rozpoczynających karierę naukową 

- Sonata 8 – dla osób posiadających stopień naukowy doktora 

- Erasmus+ - terminy składania wniosków 

- HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do 

realizacji projektu 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 12/14 przedstawiono: 

-  BEETHOVEN – nowy konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze 

- EUREKA 

- Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców 

 

 

 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury  
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Konkurs OPUS 8 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 

z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 68/2014 z dnia 11 września 2014 

r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs „OPUS 8” na projekty badawcze, w tym 

finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych 

projektów. 

1. Adresaci konkursu:  

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 pkt. 1-9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami 

(1). 

2. Warunki przystąpienia do konkursu:  

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przedstawią oświadczenie o 

niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest 

nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

4. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-

badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie 

może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i 

Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk 

Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku 

z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2014/uchwala68_2014.pdf
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014#przypis1
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5. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla 

młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów 

naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem 

przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach 

stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum 

Nauki”, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 

czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

6. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanych 

kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. 

3. Dziedziny nauki:  

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektu badawczego we wszystkich 

dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych 

przez Radę Narodowego Centrum Nauki. Wykaz wszystkich aktualnych paneli znajduje się w 

załączniku do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 67/2014 z dnia 11 września 2014 r., 

która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Sposób i termin składania wniosków:  

1. Zakres niezbędnych informacji, które należy zamieścić we wniosku o finansowanie 

projektu badawczego określa (załącznik do uchwały Rady NCN nr 68/2014 z dn. 11 

września 2014 r.) załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

UWAGA: od niniejszej edycji we wniosku nie umieszcza się informacji o głównych wykonawcach 

projektu. 

2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki 

przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:  

1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem 

wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce; 

2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego 

prowadzenie badań naukowych. 

3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i 

języku angielskim w zakresie wskazanym przez załącznik nr 1), wraz z  

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal4.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal5.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal1.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal1.pdf
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wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF 

(Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 

15 grudnia 2014 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego 

status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja 

wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. 

4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, 

podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 r., na adres: Narodowe 

Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs 

OPUS 8”, wraz podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin 

uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej 

został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie 

Poczta Polska S.A.). 

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:  

1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające 

wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na 

realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 

projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 

stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki 

nr 71/2014 z dnia 11 września 2014 r. Ujednolicony tekst aktualnego Regulaminu 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz Zarządzeniem Dyrektora 

Narodowego Centrum Nauki nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły 

Ekspertów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w 

szczególności:  

1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

 

 

 

http://www.osf.opi.org.pl/
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal2.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/opus-zal3.pdf
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2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w 

renomowanych czasopismach naukowych; 

3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio 

finansowanych ze środków finansowych na naukę; 

4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 

5. nowatorski charakter projektu; 

6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; 

9. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2015 r. 

7. Finansowanie:  

1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do 

finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. 

2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za 

pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w 

sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8  

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego 

finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy 

o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu. 
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5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego 

przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-

8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor 

Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia 

umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby 

przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 tej ustawy, z wyłączeniem 

podmiotów złożonych (2) oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie 

stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi 

zatrudniającemu tę osobę. 

6. W umowie określa się:  

1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji; 

2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu 

badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum; 

3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, 

zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej; 

4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym 

zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o 

zasięgu międzynarodowym; 

5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu 

badawczego; 

6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego; 

7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego. 

7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć w 

Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego 

plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie 

terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu. 

8. Nakłady finansowe:  

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację projektów w ramach konkursu „OPUS 8” w kwocie 180 mln zł. 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014#przypis2
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Odnośniki 

(1)
 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy 

publicznej: 

1. jednostki naukowe; 

2. konsorcja naukowe; 

3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi; 

4. centra naukowo-przemysłowe; 

5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

a. centra naukowe uczelni; 

6. biblioteki naukowe; 

7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 

30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 

8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9. osoby fizyczne; 

(2)
 Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-

przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem 

centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. 

 

Konkurs PRELUDIUM 8 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 

z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 69/2014 z dnia 11 września 2014 

r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 8 na projekty badawcze, realizowane 

przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

1. Adresaci konkursu:  

 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014#przypis1tekst
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2014#przypis2tekst
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2014/uchwala69_2014.pdf
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1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów 

badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt. 1-9 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 

z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami (1). 

2. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez 

kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową 

nieposiadającą stopnia naukowego doktora. 

2. Warunki przystąpienia do konkursu  

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przedstawią oświadczenie o 

niefinansowaniu badań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest 

nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

4. Wysokość finansowania nie może przekraczać:  

1. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 

2. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 

3. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. 

5. Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie może 

przekraczać trzech (2). Osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego 

lub tytuł naukowy może występować jedynie w roli opiekuna naukowego (3). 

6. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie 

może być opiekun naukowy. 

7. W ramach konkursu nie dopuszcza się przyznawania stypendiów naukowych dla 

młodych naukowców. 

 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2014#przypis1
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2014#przypis2
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2014#przypis3
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8. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt 

całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację 

projektu. 

9. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 20% kwoty wnioskowanych 

kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów 

pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 

3. Dziedziny nauki:  

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich 

dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych 

przez Radę Narodowego Centrum Nauki. Wykaz wszystkich aktualnych paneli znajduje się w 

załączniku do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 67/2014 z dnia 11 września 2013 r., 

która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Sposób i termin składania wniosków:  

1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o 

finansowanie projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM 8 określa załącznik 1 

do niniejszego ogłoszenia. 

2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki 

przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:  

1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem 

wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce; 

2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego 

prowadzenie badań naukowych. 

3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i 

języku angielskim w zakresie wskazanym przez załącznik nr 1), wraz z 

wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF 

(Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do 15 

grudnia 2014 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego 

status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja 

wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy. 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/preludium-zal4.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/preludium-zal1.pdf
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4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, 

podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

wnioskodawcy należy dostarczyć do 15 grudnia 2014 r., na adres: Narodowe 

Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs 

PRELUDIUM 8”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest 

wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w 

formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.). 

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:  

1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające 

wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na 

realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 

projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 

stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki 

nr 71/2014 z dnia 11 września 2014 r. (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz 

Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 

2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków 

przez Zespoły Ekspertów (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). 

3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w 

szczególności:  

1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym 

publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; 

3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 

4. nowatorski charakter projektu; 

5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

6. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/preludium-zal2.pdf
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-15/preludium-zal3.pdf


NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 13/14 

 

7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; 

8. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 15 czerwca 2015 r. 

7. Finansowanie:  

1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do 

finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. 

2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za 

pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w 

sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego 

finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy 

o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu. 

5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego 

przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-

8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor 

Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia 

umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby 

przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 tej ustawy, z wyłączeniem 

podmiotów złożonych (4) oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie 

stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi 

zatrudniającemu tę osobę. 

6. W umowie określa się:  
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1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji; 

2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu 

badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum; 

3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, 

zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej; 

4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym 

zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o 

zasięgu międzynarodowym; 

5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu 

badawczego; 

6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego; 

7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego. 

7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć w 

Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego 

plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie 

terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu. 

8. Nakłady finansowe:  

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 8 w kwocie 30 mln zł. 

Odnośniki 

(1)
 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy 

publicznej: 

1. jednostki naukowe; 

2. konsorcja naukowe; 

3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi; 

4. centra naukowo-przemysłowe; 
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5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

a. centra naukowe uczelni; 

6. biblioteki naukowe; 

7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 

30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 

8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9. osoby fizyczne; 

(2)
Poza kierownikiem i opiekunem projektu, jednym z członków zespołu zaangażowanym w 

realizację projektu może być wykonawca bądź grupowy personel pomocniczy. 

(3)
Punkt 2.5 zd. 2 nie wyłącza możliwości realizacji projektu przez osoby, które uzyskały stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w trakcie realizowania przez nie projektu. 

(4)
Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-

przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem 

centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. 

 

Konkurs SONATA 8 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 

naukową posiadające stopień naukowy doktora 

Na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 

z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 70/2014 z dnia 11 września 2014 

r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs "SONATA 8" na projekty badawcze, realizowane 

przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

1. Adresaci konkursu:  

1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów 

badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-9 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 

z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami (1). 

2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika 

projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień 

naukowy doktora. 
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3. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, 

należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z 

wnioskiem (w latach 2009-2014) uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego 

nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i 

urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu pracy. 

2. Warunki przystąpienia do konkursu:  

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przedstawią oświadczenie o 

niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest 

nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

4. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być 

przewidziany jeden pracownik naukowy, który posiada stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy (2) pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w 

podmiocie będącym miejscem realizacji projektu. 

5. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-

badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego (3), przy 

czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 

500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu 

(NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS). 

6. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla 

młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów  
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naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem 

przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach 

stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum 

Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

7. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanych 

kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów 

pośrednich nie może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. 

3. Dziedziny nauki:  

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektu badawczego we wszystkich 

dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, Wykaz paneli 

obowiązujący w konkursie „SONATA 8” znajduje się w załączniku do uchwały Rady NCN 

nr 67/2014 z dnia 11 września 2014 r i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Sposób i termin składania wniosków:  

1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o 

finansowanie projektu badawczego w konkursie „SONATA 8” określa załącznik nr 1 

do niniejszego ogłoszenia. 

2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki 

przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:  

1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem 

wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce; 

2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego 

prowadzenie badań naukowych. 

3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i 

języku angielskim w zakresie wskazanym przez załącznik nr 1), wraz z 

wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF 

(Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 

15 grudnia 2014 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego 

status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja  
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4. wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. 

5. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w 

jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub 

osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć 

do 15 grudnia 2014 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-

081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 8”, wraz z podaniem numeru panelu, 

do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.). 

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:  

1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie 

projektów badawczych kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w 

ogłoszeniu o konkursie. 

2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na 

realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 

projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz 

stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 71/2014 z dnia 11 

września 2014 r. Ujednolicony tekst aktualnego Regulaminu znajduje się w 

załączniku do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 70/2014 z dnia 11 

września 2014 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz 

Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 

2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków 

przez Zespoły Ekspertów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w 

szczególności:  

1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w 

renomowanych czasopismach naukowych; 
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3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio 

finansowanych ze środków finansowych na naukę; 

4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 

5. nowatorski charakter projektu; 

6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; 

9. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu:  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2015 r. 

7. Finansowanie:  

1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do 

finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. 

2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za 

pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w 

sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego 

finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy 

o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu. 

5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego 

przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-

8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor  
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Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia 

umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby 

przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 tej ustawy, z wyłączeniem 

podmiotów złożonych (4) oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie 

stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi 

zatrudniającemu tę osobę. 

6. W umowie określa się:  

1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji; 

2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu 

badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum; 

3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, 

zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej; 

4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym 

zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o 

zasięgu międzynarodowym; 

5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu 

badawczego; 

6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego; 

7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego. 

7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć w 

Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego 

plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie 

terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu. 

8. Nakłady finansowe:  

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację projektów w ramach konkursu „SONATA 8” w kwocie 30 mln zł. 
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Odnośniki: 

(1)
 Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować niżej wymienione podmioty dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy 

publicznej.: 

1. jednostki naukowe; 

2. konsorcja naukowe; 

3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi; 

4. centra naukowo-przemysłowe; 

5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

a. centra naukowe uczelni; 

6. biblioteki naukowe; 

7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 

30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 

8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9. osoby fizyczne. 

(2)
 Nie dotyczy osób, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w 

trakcie realizowania projektu. 

(3)
Przez stworzenie unikatowego warsztatu naukowego należy rozumieć prowadzenie 

innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego 

zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego. 

(4)
Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-

przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem 

centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014#przypis1tekst
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014#przypis2tekst
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014#przypis3tekst
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-09-2014#przypis4tekst
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Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2015r. 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00  czasu brukselskiego (UTC +1) dla 

każdej z poniższych dat. 

 

Akcja 1. 

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.  

Wspólne studia magisterskie mają na celu: 

-  wspieranie poprawy jakości, innowacji, doskonałości i umiędzynarodowienia w instytucjach 

szkolnictwa wyższego; 

-  podniesienie jakości i atrakcyjności europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspieranie 

zewnętrznego działania UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego poprzez oferowanie stypendium 

przez cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie; 

-  podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów studiów magisterskich, a w 

szczególności ich znaczenia dla rynku pracy, dzięki większemu zaangażowaniu pracodawców. 

 

W związku z tym oczekuje się, że wspólne studia magisterskie przyczynią się do osiągnięcia celów 

strategii „Europa 2020” i strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i 

szkolenia 2020 (ET 2020), w tym odpowiednich poziomów odniesienia ustanowionych w tego 

rodzaju politykach. W ramach wspólnych studiów magisterskich nadal będą prowadzone i 

wzmacniane skuteczne działania zapoczątkowane studiami magisterskimi Erasmus Mundus 

(EMMC) w zakresie zwiększania atrakcyjności europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego na 

całym świecie i ukazywania doskonałości i wysokiego poziomu integracji wyższego na całym 

świecie i ukazywania doskonałości i wysokiego poziomu integracji programów wspólnych studiów 

oferowanych przez europejskie instytucje szkolnictwa wyższego. 

CO TO SĄ WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE? 

Wspólne studia magisterskie to zintegrowany program studiów wyższych odpowiadający 60, 90 lub 

120 punktom ECTS, oferowany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa 

wyższego i, w stosownych przypadkach, przez innych partnerów związanych lub niezwiązanych z 

kształceniem, którzy posiadają określoną wiedzę i interesują się obszarami badań/dziedzinami 

zawodowymi objętymi wspólnym programem. 
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Akcja 3. 

Działania w dziedzinie sportu 

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 

2015 – 22 stycznia 2015 r. 

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 

– 14 maja 2015 r. 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem 

Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r. 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 

2015 –14 maja 2015 r. 

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są: 

- eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie 

wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i 

dyskryminacji; 

- promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców; 

- promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia 

świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i 

równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programu Erasmus+ akcje w dziedzinie sportu będą 

ukierunkowane na sport powszechny. 

 

JAKIE SĄ CELE NIEKOMERCYJNEJ EUROPEJSKIEJ IMPREZY SPORTOWEJ? 

Akcja ta ma na celu:  

- wspieranie wdrażania w dziedzinie sportu strategii UE z zakresu włączenia społecznego i równych 

szans, w szczególności strategii UE na rzecz równości płci i strategii UE w sprawie 

niepełnosprawności; 

- wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej, aby zachęcić do 

uprawiania sportu i aktywności fizycznej; 

- wspieranie ewentualnej organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu. 
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CZYM JEST NIEKOMERCYJNA EUROPEJSKA IMPREZA SPORTOWA? 

W ramach akcji zapewniane jest wsparcie finansowe na organizację europejskich imprez 

sportowych. Dodatkowo istnieje możliwość finansowania imprez krajowych organizowanych 

jednocześnie w kilku krajach europejskich przez organizacje non-profit lub organy publiczne w 

kontekście europejskich imprez sportowych. Oczekiwanymi wynikami tych imprez są: 

- większe wyeksponowanie wydarzeń mających na celu promowanie włączenia społecznego, 

równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej oraz ich upowszechnianie; 

- większy udział w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.  

 

JAKIE DZIAŁANIA NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH TEJ AKCJI? 

- zawody sportowe organizowane regularnie każdego roku przez międzynarodowe, europejskie lub 

krajowe federacje/ligi sportowe; 

- zawody sportowe kategorii zawodowej. 

 

Źródło:  

Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 

http://erasmusplus.org.pl/ 

 

Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji 

projektu 

W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkurs na międzynarodowe projekty 

badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past. Prezentacja tematu nowego 

konkursu odbędzie się 29 stycznia w Tallinie. Podczas tego spotkania naukowcy zainteresowani 

uczestnictwem w konkursie będą mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi 

zagranicznymi partnerami, określenia możliwych obszarów współpracy oraz zaplanowania działań 

zmierzających do opracowania wspólnych projektów.  

Aby wziąć  udział w spotkaniu, należy się zarejestrować na stronie http://www.b2match.eu/hera-up-

mme/registration oraz przedstawić zarys projektu (maks. 800 wyrazów), który mieści się w 

tematyce konkursu Uses of the Past. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2014 r. o  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&qid=1412338110894&from=PL
http://erasmusplus.org.pl/
http://www.b2match.eu/hera-up-mme/registration
http://www.b2match.eu/hera-up-mme/registration
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godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego. Zostaną one ocenione przez członków HERA Network 

Board, a autorzy wyłonionych zgłoszeń otrzymają zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania w 

Tallinie (maks. 350 euro). 

Wszystkich, którzy nie będą mieli możliwości udziału w spotkaniu, zachęcamy do samodzielnego 

poszukiwania partnerów i zapraszamy do składania wniosków w konkursie Uses of the Past. 

Zaznaczamy, że sam fakt uczestnictwa w spotkaniu nie jest brany pod uwagę przy ocenie projektów 

zgłaszanych do konkursu. 

Szczegółowe informacje o spotkaniu: http://www.b2match.eu/hera-up-mme. 

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl 

 

Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 493 i 402, Aleksandra Mieczkowska, Owidiusz Moska.  

 

 

 

 

http://www.b2match.eu/hera-up-mme
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-10-16-konkurs-hera

