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   Rada 
Narodowego Centrum Nauki 
 
KR.0003.114.2016 

 
UCHWAŁA NR 114/2016 

 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie określenia warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej 

UNISONO 
 

 
§ 1. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 4, art. 20 i art. 21 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki 
wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na 
realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej, przyjętych 
uchwałą Rady NCN nr 87/2014 z 9 października 2014 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian 
wprowadzonych uchwałą Rady NCN nr 56/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.: 
 

 wprowadza nową treść § 6 pkt 1) w brzmieniu: „które obejmują badania podstawowe 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) we 
wszystkich dyscyplinach naukowych określnych w panelach Narodowego Centrum 
Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;”; 

 uzupełnia § 8 o zapis „środków”; 

 wprowadza nową treść § 12 pkt 2) w brzmieniu: „wysłania drogą elektroniczną 
kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami w systemie OSF wraz  
z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub 
skanem tego dokumentu podpisanym w sposób tradycyjny.”; 

 w § 12 skreśla pkt 3); 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 2 o nazwie: „Zakres danych wymaganych we 
wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych realizowanych 
w konkursach międzynarodowych”; 

 
§ 2. 

 
Tekst jednolity warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO wraz 
z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1., stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
                                         
 

      prof. dr hab. Michał Karoński 
 

 Przewodniczący Rady 
 Narodowego Centrum Nauki 


