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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.38.2021 
 
 
 

UCHWAŁA NR 38/2021 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 13 maja 2021 r. 
 

w sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS 
 

§ 1 

Na podstawie art. 18 pkt 4 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 przeprowadzania konkursu SONATA BIS na projekty badawcze, 

przyjętych uchwałą Rady NCN nr 48/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.: 

 

1) w § 1 wyrazy „ustawy o NCN” zastępuje wyrazami „ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384, dalej: ustawa o NCN)”; 

2) w § 2 nadaje nowe brzmienie: 

„§ 2. Z wnioskiem może również wystąpić wnioskodawca, dla którego finansowanie 

projektu badawczego będzie stanowić pomoc publiczną udzielaną na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na 

podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o NCN.”; 

3) w § 6: 

a) pkt 3 odnośnik nr 1 wyrazy „do tego okresu można doliczyć” zastępuje wyrazami 

„okres ten można przedłużyć”, 

b) po pkt 7 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie pkt 8 w brzmieniu: 

„8) który zawiera wszystkie elementy określone w § 7.”; 

4) w § 7: 

a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem, nadaje nowe brzmienie: „We wniosku należy 

przedstawić:”, 

b) pkt 6 lit. a: 

− tiret drugie zdanie pierwsze i drugie wyraz „albo” zastępuje wyrazem „lub”, 

− tiret trzecie wyrazy „uzyskanym finansowaniu badań” zastępuje wyrazami 

„finansowaniu badań uzyskanym”, 

c) pkt 9 wyrazy „wymagane we wniosku” zastępuje wyrazami „zgodnie z wymaganiami 

przedstawionymi we wniosku”, 

d) pkt 10 uzupełnia o wyrazy „zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku”, 

e) pkt 12 skreśla wyraz „tematycznie”, 

f) pkt 14 nadaje nowe brzmienie: 

„14) W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez 

grupę polskich podmiotów, porozumienie o współpracy na rzecz realizacji 
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wnioskowanego projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 

we wniosku (w języku polskim).”, 

g) pkt 15 wyrazy „wymagane we wniosku” zastępuje wyrazami „zgodnie 

z wymaganiami przedstawionymi we wniosku”, 

h) pkt 16 wyrazy „wymagane we wniosku” zastępuje wyrazami „zgodnie 

z wymaganiami przedstawionymi we wniosku”; 

5) w § 9 nadaje nowe brzmienie: 

„§ 9. Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności: 

1) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy 

o NCN; 

2) poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do 

realizacji; 

3) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

4) ocenę możliwości realizacji planowanych badań; 

5) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje 

w renomowanych czasopismach naukowych; 

6) zasadność i sposób powołania nowego zespołu badawczego; 

7) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów 

uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł; 

8) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

9) sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań 

przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.”. 

 

§ 2 

 

Treść warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS, z uwzględnieniem zmian, 

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

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


