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UCHWAŁA NR 23/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

 
w sprawie zmiany warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu 

CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej 
w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure) 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 18 pkt 4, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) oraz Porozumienia o współpracy 

Narodowego Centrum Nauki z Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung), Czech Science Foundation (Grantová agentura České 

Republiky) oraz Slovenian Research Agency (Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije) zawartego w dniu 17 czerwca 2019 r., Rada Narodowego Centrum Nauki 

wprowadza następujące zmiany w warunkach przeprowadzania międzynarodowego konkursu 

CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej 

w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), 

przyjętych uchwałą Rady NCN nr 130/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.: 

 

1) w pkt. 1.1. wprowadza nowe brzmienie ppkt. 8: 

„8) regulaminie – oznacza to „Regulamin przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure)”, przyjęty przez Radę NCN; 

2) w pkt. 2.1. wprowadza nowe brzmienie ppkt. 3: 

„3) który obejmuje realizację polskiej części projektu badawczego zaplanowanego na: 

24, 36, a w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji we współpracy 

z zespołami badawczymi z Austrii – również 48 miesięcy, przy czym zaplanowany 

okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych 

zaangażowanych w dany projekt;”; 

3) w pkt. 3.2. wprowadza nowe brzmienie tiret pierwsze: 

„– Stand-Alone Projects, a w przypadku badań klinicznych Programme Clinical 

Research (KLIF), jeśli FWF jest agencją wiodącą;”. 

 



 

§ 2 

 

Treść warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty 

badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS 

w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), z uwzględnieniem zmian 

o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
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