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Załącznik nr 2 do uchwały Rady NCN nr 39/2014 z dnia 15 maja 2014 r.  

Wykaz pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Ekspertów w dniu 22-04-2014  roku raportów rocznych dla międzynarodowych 
projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
realizacji w Narodowym Centrum Nauki w  Zespole Nauk o Życiu 
 

Lp. Numer decyzji Tytuł projektu Jednostka naukowa Finansowanie w 2014 roku Stanowisko Zespołu 

1 814/N-COST/2010/0 

Molekularne mechanizmy 
indukcji akumulacji cynku oraz 
redukcji akumulacji kadmu w 
roślinach - badania na rzecz 
poprawy składu mineralnego 

Uniwersytet Warszawski, 
Wydział Biologii 

60 000,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie.  

2 799/N-COST/2010/0 

Poprawa wartości odżywczej 
kiełków i warzyw liściowych 

poprzez wzbogacenie w cenne 
dla zdrowia człowieka 

pierwiastki 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, Wydział 
Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu 

48 000,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie.  

3 808/N-COST/2010/0 

Znaczenie zespołu rozrodczo-
oddechowego świń (PRRS) 

oraz opracowanie metod 
zwalczania choroby w Europie 

Państwowy Instytut 
Weterynaryjny w Puławach 

- Państwowy Instytut 
Badawczy 

0,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie. 

4 
888/N-ESF-

EuroEPINOMICS/10/2011/0 

Badania udziału mechanizmów 
epidgenetycznych w regulacji 
ekspresji genow w padaczce 
poprzez analizę globalnych 
zmian w ekspresji genow i 
metylacji DNA w różnych 
modelach zwierzęcych 

padaczki i w padaczce u ludzi.  

Instytut Biologii 
Doświadczalnej im. M. 

Nenckiego PAN w 
Warszawie 

0,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie. 
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5 795/N-CBOL/2010/0 

Sezonowe różnice w 
bioróżnorodności bakterii oraz 

pierwotniaków nano- i 
pikoplanktonowych z trzech 

sfer estuarium Wisły 

Morski Instytut Rybacki w 
Gdyni - Państwowy Instytut 

Badawczy 
0,00 

Raport roczny oceniono 
pozytywnie. 

6 397/N-cGRASP/2009/0 

Genomika ze szczególnym 
uwzględnieniem systemu 

odpornościowego bałtyckich i 
hodowlanych łososiowatych 
oraz unikalność ich populacji 

Instytut Oceanologii PAN 
w Sopocie 

0,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie. 

7 830/1/N-COST/2010/11 

Mechanizmy odpornościowe i 
sygnalne indukowane u 
fakultatywnego halofita 
Mesembryanthemum 

crystallinum w odpowiedzi na 
zasolenie i stres biotyczny 

Instytut Fizjologii Roślin im. 
Franciszka Górskiego PAN 

w Krakowie 
0,00 

Raport roczny oceniono 
pozytywnie. 

8 813/N-COST/2010/0 

Określenie zdolności 
wybranych gatunków roślin 
uprawnych do wzrostu w 

warunkach zasolonej gleby 
oraz zbadanie efektywności 
chemicznych stymularatorów 

wzrostu i czynników 
antystresowych w łagodzeniu 

skutków zasolenia 

Instytut Fizjologii Roślin im. 
Franciszka Górskiego PAN 

w Krakowie 
0,00 

Raport roczny oceniono 
pozytywnie. 

9 806/N-NIEMCY/2010/0 

Poszukiwanie nowych genów 
oraz nieopisanych dotąd 

mutacji w poznanych genach, 
odpowiedzialnych za dystrofie 

czopkowo-pręcikowe u polskich 
pacjentów 

 

Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu, Wydział 
Lekarski I  

0,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie. 



 
 

3 
 

10 679/N-BELGIA/2010/0 

Opracowanie nowych warstw 
transduktorowych do 

konstrukcji biosensorów 
przeznaczonych do kontroli 

jakości żywności, diagnostyki 
lekarskiej i monitoringu 
środowiska naturalnego 

Instytut Rozrodu Zwierząt i 
Badań Żywności PAN w 

Olsztynie 
0,00 

Raport roczny oceniono 
pozytywnie. 

11 676/N-DFG/2010/0 

Charakterystyka aktualnych 
zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 
deponowanych w glebach 

przydrożnych w 
zróżnicowanych warunkach 

klimatycznych - opracowanie i 
testowanie nowej koncepcji 
monitoringu zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska PAN w Zabrzu 

0,00 
Raport roczny oceniono 

pozytywnie. 

 
 
 

             Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum NCN 
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