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Rada 
Narodowego Centrum Nauki  

KR.0003.45.2020 
 
 
 

UCHWAŁA NR 45/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu 
MINIATURA na działanie naukowe 

 
 

§ 1 

Na podstawie art. 18 pkt 13 i art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), 

Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz 

regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe, określonego 

uchwałą Rady NCN nr 50/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.: 

 

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 2. Wnioskodawcą może być podmiot, dla którego finansowanie nie będzie 

stanowić pomocy publicznej.”; 

2) w § 4: 

a) pkt 5: 

− lit. c otrzymuje nowe brzmienie: 

„c) nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze 

środków NCN;”, 

− lit. d otrzymuje nowe brzmienie: 

„d) nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże 

(w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;”, 

b) pkt 6: 

− lit. c otrzymuje nowe brzmienie: 

„c) syntetyczny opis planowanego do realizacji działania naukowego;”, 

− przed lit. d wprowadza nową, nadając jej oznaczenie lit. d w brzmieniu: 

„d) uzasadnienie związku planowanego do realizacji działania naukowego 

z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, 

innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych;”, 

− zmienia oznaczenie lit. d na lit. e i nadaje nowe brzmienie: 

„e) informacje dotyczące dorobku naukowego osoby przewidzianej do realizacji 

działania naukowego uwzględniające: 

− przebieg kariery naukowej, w tym doświadczenie naukowe zdobyte w kraju 

i za granicą, otrzymane stypendia i nagrody, 



 

2 

− publikację albo osiągniecie artystyczne: jedna najważniejsza publikacja 

w formie pliku pdf wraz z uzasadnieniem jej wyboru (nie więcej niż 1500 

znaków) albo najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe 

wraz z uzasadnieniem jego wyboru (nie więcej niż 1500 znaków);”, 

− zmienia oznaczenie lit. e na lit. f, 

− zmienia oznaczenie lit. f na lit. g, 

− przed lit. g wprowadza nową, nadając jej oznaczenie lit. h w brzmieniu: 

„h) informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub 

wykorzystanymi w trakcie realizacji działania naukowego, zgodnie z wymaganiami 

przedstawionymi we wniosku;”, 

− zmienia oznaczenie lit. g na lit. i oraz uzupełnia o sformułowanie: 

„zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;”, 

− zmienia oznaczenie lit. h na lit. j, 

− zmienia oznaczenie lit. i na lit. k, 

− zmienia oznaczenie lit. j na lit. l oraz uzupełnia o sformułowanie: 

„zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.”; 

3) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 16. Szczegółowe kryteria i tryb wyboru Zespołu Ekspertów, Rada określa 

w dokumencie: „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady 

tworzenia i powoływania”, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.”; 

4) przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Koszty w działaniach naukowych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA”; 

5) przyjmuje nową treść załącznika nr 2 o nazwie: „Zasady oceny wniosków w konkursie 

MINIATURA na działanie naukowe”. 

 

§ 2 

Treść warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA, 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 
Narodowego Centrum Nauki 

 


