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AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA NCN

WIELOSTRONNE

Programy, których głównym działaniem są
KONKURSY NA PROJEKTY BADAWCZE

NCN zawsze finansuje tylko polskie zespoły badawcze
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LEAD AGENCY PROCEDURE

Weave - UNISONO OPUS LAP/Weave



Program Weave:

▪ wielostronna współpraca instytucji finansujących badania naukowe będących członkami Science Europe;

▪ oparty na procedurze agencji wiodącej (Lead Agency Procedure – LAP):

➢ wykorzystanie krajowych konkursów do oceny merytorycznej wniosków krajowych i międzynarodowych,

konkurujących na równych zasadach z wnioskami krajowymi;

➢ wzajemne zaufanie współpracujących instytucji co do jakości oceny wniosków;

➢ ocena wniosków angażujących dwa lub trzy zespoły z różnych krajów tylko w jednej instytucji - agencji

wiodącej;

➢ uznanie wyników oceny merytorycznej agencji wiodącej przez pozostałe zaangażowane instytucje.

▪ Od 2021 r. kontynuacja współpracy NCN z FWF (Austria), GAČR (Czechy), ARRS (Słowenia), SNSF

(Szwajcaria), DFG (Niemcy); w kolejnych latach planowane rozszerzenie współpracy NCN o inne agencje w

ramach Weave.

▪ W NCN zastąpił programy: BEETHOVEN, CEUS, MOZART, ALPHORN

Informacje ogólne



Program Weave: więcej informacji o programie Weave oraz wyszukiwarka dostępnych wariantów współpracy:

https://weave-research.net/

Informacje ogólne

https://weave-research.net/


Program Weave: więcej informacji o programie Weave oraz wyszukiwarka dostępnych wariantów współpracy:

https://weave-research.net/

Informacje ogólne

https://weave-research.net/


Na czym polega procedura agencji wiodącej? 

Współpraca badawcza zespołów z dwóch 
lub trzech krajów:

• Zespół z kraju X

• Zespół z kraju Y

• Zespół z kraju Z

Wybór instytucji z kraju Y jako agencji 
wiodącej

i wskazanie zespołu badawczego z kraju Y 
jako wnioskodawcy koordynującego

Przygotowanie wniosku wspólnego 

zgodnie z wytycznymi agencji wiodącej w 
kraju Y

Wnioskodawca koordynujący z kraju Y 
składa wniosek wspólny do agencji 

wiodącej

Zespół z kraju X składa wniosek krajowy do 
instytucji w kraju X

Zespół z kraju Z składa wniosek krajowy do 
instytucji w kraju Z

Ocena formalna wniosków

we wszystkich zaangażowanych 
instytucjach

Ocena merytoryczna wniosków wspólnych 

w agencji wiodącej

w kraju Y

w oparciu o wniosek wspólny

Wyniki oceny merytorycznej 
przeprowadzonej w agencji wiodącej

oraz lista projektów rekomendowanych do 
finansowania

Zatwierdzenie wyników oceny 
merytorycznej przez:

• Instytucję w kraju X

• Instytucję w kraju Z

Umowy o finansowanie projektu między: 

• Wnioskodawcą a instytucją w kraju X

• Wnioskodawcą a instytucją w kraju Y

• Wnioskodawcą a instytucją w kraju Z  



▪ w dwóch konkursach, zależnie od tego, kto pełni rolę agencji wiodącej:

Nabór wniosków w NCN - konkursy

Weave

Weave-UNISONO

Agencja wiodąca: instytucja zagraniczna 

OPUS LAP/Weave

Agencja wiodąca: NCN

Weave-UNISONO OPUS LAP/Weave (wrzesień-grudzień)

zagraniczne instytucje jako agencje wiodące 

w 2021 r.: 

FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG

NCN jako agencja wiodąca



▪ Polskie zespoły badawcze planujące współpracę:

➢ dwu- lub trójstronną z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii,

➢ oraz trójstronną z zespołami z Luksemburga*, Belgii* lub Chorwacji*,

aplikującymi o środki finansowe do właściwych agencji w ramach Weave;

▪ współpraca ta oparta jest na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych;

▪ możliwy udział dodatkowych partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, którzy nie aplikują o środki

finansowe w ramach Weave; zespoły te muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych

źródeł;

▪ w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;

▪ budżet NCN na wnioski krajowe złożone do 31.12.2021: 30 000 000 PLN.

*Jeśli taka współpraca dopuszczalna jest w warunkach konkursu agencji wiodącej

Nabór wniosków w NCN – Weave-UNISONO - adresaci



Agencja wiodąca, 

do której 

zagraniczny 

zespół partnerski 

składa wniosek z 

udziałem zespołu 

polskiego

Dopuszczalny trzeci zespół w przypadku projektu trójstronnego

(kraj i właściwa instytucja finansująca zespół w programie Weave)

Austria Słowenia* Czechy* Niemcy* Szwajcaria Luksemburg
Belgia -

Flandria

Belgia –

Walonia
Chorwacja

FWF ARRS GAČR DFG SNSF FNR FWO
F.R.S.-

FNRS
HRZZ

Austria (FWF) TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE

Słowenia* (ARRS) TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK

Czechy* (GAČR) TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE 

Niemcy* (DFG) TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE

Szwajcaria (SNSF) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

*UWAGA: W przypadku projektów badawczych, w których realizację zaangażowane będą zespoły badawcze z Czech lub Niemiec 

lub Słowenii, ubiegające się o środki finansowe w GAČR lub DFG lub ARRS, czas trwania projektu może wynosić maksymalnie 36 

miesięcy. 

Nabór wniosków w NCN – Weave-UNISONO - konfiguracje współpracy 

https://www.fwf.ac.at/
http://www.arrs.si/sl/index.asp
https://gacr.cz/
https://www.dfg.de/index.jsp
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx
https://www.fnr.lu/
https://www.fwo.be/en/
https://www.frs-fnrs.be/en/
https://hrzz.hr/en/
https://www.fwf.ac.at/
http://www.arrs.si/sl/index.asp
https://gacr.cz/
https://www.dfg.de/index.jsp
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx


Planowane terminy naboru wniosków wspólnych w 2021 roku oraz ogłaszania wyników oceny

Agencja wiodąca 
Termin naboru wniosków wspólnych 

w agencji wiodącej w 2021 

Terminy naboru wniosków w NCN w 

Weave-UNISONO

Planowany termin ogłoszenia 

wyników

FWF (Austria)
w trybie ciągłym 

od stycznia 2021 

w najbliższym możliwym terminie po złożeniu 

wniosku wspólnego do FWF, nie dłuższym niż 

7 dni kalendarzowych

do 12 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku krajowego 

(średnio do 7-8 miesięcy)

GAČR

(Czechy)
22 lutego – 22 kwietnia 2021 

w najbliższym możliwym terminie po złożeniu 

wniosku wspólnego do GAČR, nie później niż 

29 kwietnia 2021 

koniec 2021 / początek 2022 

ARRS

(Słowenia)

jesień 2021 

(dokładne daty naboru zostaną podane 

w późniejszym terminie)

w najbliższym możliwym terminie po złożeniu 

wniosku wspólnego do ARRS, nie dłuższym 

niż 7 dni kalendarzowych
maj/ czerwiec 2022 

SNSF (Szwajcaria)

1 kwietnia 2021 

w najbliższym możliwym terminie po złożeniu 

wniosku wspólnego do SNSF, nie dłuższym niż 

7 dni kalendarzowych, nie później niż 8 

kwietnia 2021 

wrzesień/ październik 2021 

1 października 2021 

w najbliższym możliwym terminie po złożeniu 

wniosku wspólnego do SNSF, nie dłuższym niż 

7 dni kalendarzowych, nie później niż 8 

października  2021 

marzec/ kwiecień 2022  

DFG (Niemcy)
w trybie ciągłym 

od 15 września 2021 

od 15 września 2021 w najbliższym możliwym 

terminie po złożeniu wniosku wspólnego do 

DFG, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych

do 12 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku krajowego 

(średnio do 8-10 miesięcy) 



Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO?

ETAP I: PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU WSPÓLNEGO:

1. Zaangażowane we współpracę naukową zespoły badawcze – współwnioskodawcy:

• decydują, która instytucja ma być agencją wiodącą (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF),

• wskazują wnioskodawcę koordynującego (zespół z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub

Szwajcarii), który odpowiada za złożenie kompletnego wniosku wspólnego do agencji wiodącej;

2. Następnie, zespoły zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi przygotowania wniosku wspólnego

obowiązującymi w agencji wiodącej i zgodnie z nimi wspólnie przygotowują wniosek wspólny;

3. Wnioskodawca koordynujący składa wniosek wspólny do agencji wiodącej w wymaganym

przez tę agencję terminie.



Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO?

ETAP 2: ZŁOŻENIE WNIOSKÓW KRAJOWYCH:

• każdy zespół składa do właściwej instytucji niebędącej agencją wiodącą:

➢ komplet wymaganych przez nią dokumentów (w tym, jeśli dana instytucja tego wymaga, m.in.

wniosek wspólny, w wersji tożsamej ze złożoną w agencji wiodącej),

➢ w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym

niż 7 dni kalendarzowych;

Zespół badawczy z Polski składa wniosek krajowy do NCN w konkursie Weave-UNISONO:

➢ za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF,

➢ w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych,
Przykład: jeśli wniosek wspólny został złożony do FWF jako agencji wiodącej w dniu 15 czerwca 2021 r., to

wniosek krajowy do NCN musi zostać złożony do 22 czerwca 2021 r.

➢ dołączając wniosek wspólny w wersji tożsamej ze złożoną do agencji wiodącej.

UWAGA: informacje ujęte we wnioskach krajowych muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach

wspólnych. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.



Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO?

Współpraca badawcza zespołów:
z Polski oraz 

z jednego lub dwóch krajów: Austrii, Czech, 
Słowenii, Szwajcarii lub Niemiec 

Luksemburga*, Belgii* lub Chorwacji*

Wybór FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG 
jako agencji wiodącej

i wskazanie zespołu badawczego z Austrii, 
Czech, Słowenii, Szwajcarii lub Niemiec 

jako wnioskodawcy koordynującego

Przygotowanie wniosku wspólnego 

zgodnie z wytycznymi FWF, GAČR, ARRS, 
SNSF lub DFG jako agencji wiodącej

Zespół badawczy z: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, 

Niemiec, Luksemburga, Belgii-Flandrii, Belgii-Walonii

lub Chorwacji składa wniosek krajowy do: 

FWF, GAČR, ARRS, SNSF, DFG, FNR, FWO, F.R.S.-

FNRS lub do HRZZ,

zgodnie z wymogami i w terminie obowiązującym w 

danej instytucji 

ZŁOŻENIE WNIOSKU WSPÓLNEGO oraz WNIOSKÓW KRAJOWYCH

Zespół badawczy z Polski składa 

w ZSUN/ OSF wniosek krajowy zgodnie z 

wymogami NCN, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych po złożeniu wniosku do 

agencji wiodącej

Zespół badawczy z Austrii, Czech, Słowenii, 
Szwajcarii lub Niemiec składa wniosek 

wspólny do FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub 
DFG jako agencji wiodącej

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU WSPÓLNEGO

*Jeśli taka współpraca dopuszczalna jest w warunkach konkursu  agencji wiodącej



Na co zwrócić szczególną uwagę 

przygotowując wniosek?



WNIOSEK KRAJOWY składany do NCN

▪ UWAGA: 

Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF 

polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie 

wniosku do NCN.

▪ Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim

przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i

wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF.

▪ Może to wpłynąć na planowanie we wniosku krajowym budżetu na realizację zadań

badawczych przez polskie zespoły badawcze.



WNIOSEK KRAJOWY składany do NCN

Dane we wniosku krajowym w ZSUN/OSF:

▪ muszą być zgodne z wymogami obowiązującymi w konkursie Weave-UNISONO;

▪ dotyczą tylko polskiej części projektu i polskiego zespołu badawczego;

▪ muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku wspólnym;

▪ wszystkie informacje zawarte sekcjach wniosku krajowego mające wpływ na ocenę merytoryczną (m.in.

dotyczące składu i wynagrodzeń zespołu badawczego, planowanych kosztów) muszą zostać ujęte również

we wniosku wspólnym, aby umożliwić ocenę zasadności planowanych kosztów oraz wykonalności

projektu;

▪ w przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

Szczegółowe informacje o tym, jak wypełnić wniosek w ZSUN/OSF: Wytyczne dla polskich zespołów

badawczych, s. 28-40:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=28.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=28


Kosztorys polskiej części projektu w ZSUN/OSF

Kiedy projekt ma się rozpocząć? od 2022 od 2023

Kiedy należy rozpocząć pracę nad 

wnioskiem w ZSUN/OSF?

do 30 września 2021 r. (włącznie) 
od 1 października 2021 r. 

(włącznie) 

UWAGA: jeśli do agencji wiodącej złożony zostanie wniosek 

wspólny z kosztorysem od 2022, a prace w ZSUN/OSF rozpoczną 

się po 30 września 2021 r. – wniosek zostanie odrzucony 

formalnie

Jaki jest termin na wypełnienie i 

wysłanie wniosku w ZSUN/OSF?

45 dni od rozpoczęcia prac nad 

wnioskiem w ZSUN/OSF

45 dni od rozpoczęcia prac 

nad wnioskiem w ZSUN/OSF

UWAGA: po upływie 45 dni, wniosek zostanie zablokowany do 

dalszej edycji i konieczne będzie rozpoczęcie prac nad nowym 

wnioskiem

Szczegółowe informacje: Wytyczne dla polskich zespołów badawczych, s. 18.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=18

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=18


Sekcje: ZESPÓŁ BADAWCZY, WYNAGRODZENIA I STYPENDIA, 
APARATURA, INNE KOSZTY 

Dane wprowadzone w tych sekcjach:

• muszą być zgodne z wymogami obowiązującymi w konkursie Weave-UNISONO;

• dotyczą tylko polskiej części projektu i polskiego zespołu badawczego;

• muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku wspólnym;

• wszystkie informacje zawarte w tych sekcjach mające wpływ na ocenę merytoryczną muszą 

zostać ujęte również we wniosku wspólnym, aby umożliwić ocenę zasadności planowanych 

kosztów oraz wykonalności projektu;

• w przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

Szczegółowe informacje: Wytyczne dla polskich zespołów badawczych, s. 20-22.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=20.  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=20


Kosztorys polskiej części projektu w ZSUN/OSF i we wniosku wspólnym

Kosztorys polskiej części projektu 

We wniosku krajowym w ZSUN/OSF: We wniosku wspólnym:

zgodny z katalogiem kosztów obowiązującym w 

konkursie Weave-UNISONO

• zgodny z katalogiem kosztów obowiązującym w 

konkursie Weave-UNISONO

• umieszczony we właściwej sekcji, zgodnie z 

wymogami agencji wiodącej

• musi zawierać kwoty, o które zespół polski 

wnioskuje do NCN oraz szczegółowe, spójne z 

podanymi w systemie ZSUN/OSF, uzasadnienia

tych kosztów

podawany w PLN
podawany w EUR

kurs obowiązujący w 2021: 1 EUR= 4,4385 PLN

po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół

spójny z budżetem we wniosku wspólnym (w 

zakresie kwot i uzasadnień)

spójny z budżetem we wniosku krajowym w 

ZSUN/OSF (w zakresie kwot i uzasadnień)

minimalna i maksymalna wysokość finansowania na realizację zadań przez polski zespół: nie jest określona 

(koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań)

Szczegółowe informacje: Wytyczne dla polskich zespołów badawczych, s. 17-22.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=17.   

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=17


Niektóre agencje wiodące dopuszczają poprawki w złożonych wnioskach wspólnych.

Poprawiony wniosek wspólny:

• należy załączyć do wniosku w ZSUN/OSF;

lub

• (jeśli wniosek w ZSUN/OSF już wcześniej został wysłany) wysłać do NCN drogą

elektroniczną (mail/ ESP), w terminie 3 dni od daty złożenia poprawionego wniosku

wspólnego do agencji wiodącej.

Szczegółowe zasady składania poprawionych wniosków do NCN: Wytyczne dla polskich zespołów badawczych, 

s. 24-25:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=24

Modyfikacje wniosków wspólnych

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=24


Gdzie można znaleźć informacje o konkursie 

Weave-UNISONO?



Ogłoszenie konkursu Weave-UNISONO



Wytyczne dla polskich zespołów badawczych w konkursie Weave-UNISONO



Wytyczne dla polskich zespołów badawczych w konkursie Weave-UNISONO



Kontakt w NCN – w spawie wymogów i zasad NCN

W przypadku dalszych wątpliwości związanych z wymogami formalnymi NCN, po zapoznaniu się z Ogłoszeniem 

oraz treścią dokumentacji konkursowej, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami NCN.

Kontakt ds. ogólnych

dr Magdalena Godowska

e-mail: magdalena.godowska@ncn.gov.pl

Koordynator Dyscyplin – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

•Dr Małgorzata Jacobs

e-mail: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl

Koordynator Dyscyplin – nauki ścisłe i techniczne

•dr Monika Góral-Kurbiel

e-mail: monika.goral-kurbiel@ncn.gov.pl

Koordynator Dyscyplin – nauki o życiu

•dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko

e-mail: Magdalena.Wyszkowska-Kolatko@ncn.gov.pl

mailto:malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl
mailto:monika.goral-kurbiel@ncn.gov.pl
mailto:Magdalena.Wyszkowska-Kolatko@ncn.gov.pl


Kontakt w instytucjach partnerskich

W kwestiach związanych z wnioskiem wspólnym prosimy o bezpośredni kontakt z partnerskim zespołem 

badawczym afiliowanym w kraju agencji wiodącej lub z agencją wiodącą.

Kontakt FWF

Dr. Christoph Bärenreuter

e-mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at

Kontakt GAČR

Kamila Pětrašová

e-mail: kamila.petrasova@gacr.cz

Petr Kujal

e-mail: petr.kujal@gacr.cz

Kontakt ARRS

•Aleksandra Panič

e-mail: aleksandra.panic@arrs.si

00386 01 400 59 24

Kontakt SNSF

•Elisabeth Schenker

e-mail: elisabeth.schenker@snf.ch

Kontakt DFG

e-mail: weave@dfg.de

mailto:aleksandra.panic@arrs.si
tel:00386-01%20400%2059%2024
mailto:elisabeth.schenker@snf.ch
mailto:weave@dfg.de


Złożenie wniosku w ZSUN/OSF



Jak złożyć wniosek do konkursu międzynarodowego?



Sekcja NOWY WNIOSEK



Sekcja INFORMACJE PODSTAWOWE - załączanie wniosku wspólnego



Sekcja INFORMACJE PODSTAWOWE - załączanie wniosku wspólnego

Jest to sekcja opcjonalna, która może pozostać

pusta. W sekcji można załączyć inne dodatkowe

dokumenty złożone na poziomie

międzynarodowym, scalone w jeden plik PDF.

Należy załączyć wniosek wspólny, tożsamy z wnioskiem złożonym wcześniej

w agencji wiodącej. Informacje podane we wniosku wspólnym muszą być

spójne z informacjami podanymi we wniosku krajowym z ZSUN/OSF.



Sekcja WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

System ZSUN/OSF będzie wymagał wskazania kraju/krajów

na podstawie danych wskazanych podczas zakładania

wniosku przy wyborze instytucji

partnerskich/współpracujących, do których składany będzie

wniosek o finansowanie w ramach programu Weave

W przypadku projektu planowanego do realizacji z zespołem/-

ami z innych krajów, nie ubiegających się o finansowanie

projektu w ramach programu Weave, można uzupełnić sekcję

o dodatkowe kraje, podając informacje o planowanej

współpracy międzynarodowej (w języku angielskim).



Sekcja WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

System ZSUN/OSF będzie

wymagał wskazania

kraju/krajów na podstawie

danych wskazanych

podczas zakładania

wniosku przy wyborze

instytucji partnerskich/

współpracujących, do

których składany będzie

wniosek o finansowanie w

ramach programu Weave.

Dodatkowo, można podać

inne kraje.



Sekcja ELEKTRONICZNA WYSYŁKA

UWAGA: Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół

badawczym 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN.

Po upływie 45 dni wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji – konieczne będzie założenie i wypełnienie

nowego wniosku.

Wniosek do NCN można wysłać najwcześniej w tym samym dniu, w którym złożony został wniosek wspólny w

agencji wiodącej i nie później niż 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku wspólnego w agencji wiodącej:

NCN nie wymaga przedstawiania potwierdzeń współpracy (kopii umów/ porozumień) między wnioskodawcą polskim

a wnioskodawcą zagranicznym.



Dziękuję za uwagę

Narodowe Centrum Nauki

ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków 

GRAMY DLA POLSKIEJ NAUKI


