
 

  Rada 
 Narodowego Centrum Nauki  
 
KR.0003.34.2016 

 
 

UCHWAŁA NR 34/2016 
 

z dnia 14 kwietnia 2016 roku 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin 

w konkursach Narodowego Centrum Nauki  
OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 

 

 

§ 1. 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 3 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 zmienia wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w grupie nauk 
humanistycznych, społecznych i o sztuce w konkursach Narodowego Centrum Nauki  
OPUS 10, PRELUDIUM10, SONATA 10, określonych uchwałą Rady NCN nr 4/2016 z dnia  
11 lutego 2016 r., w taki sposób, że: 
 

- ustala nakłady finansowe w wysokości 254 050 000 zł na realizację projektów 
badawczych w konkursie OPUS 10; 

- zwiększa o 4 050 000 zł wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektów badawczych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce w 
konkursie OPUS 10; 

- zwiększa o 1 500 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie OPUS 10 dla 
panelu HS3; 

- zwiększa o 1000 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie OPUS 10 dla 
panelu HS4; 

- zwiększa o 1000 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie OPUS 10 dla 
panelu HS5; 

- zwiększa o 550 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie OPUS 10 dla 
panelu HS6; 

- ustala nakłady finansowe w wysokości 30 700 000 zł na realizację projektów 
badawczych w konkursie PRELUDIUM 10; 

- zwiększa o 700 000 zł wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektów badawczych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce  
w konkursie PRELUDIUM 10; 

- zwiększa o 100 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie PRELUDIUM 10 
dla panelu HS1; 

- zwiększa o 400 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie PRELUDIUM 10 
dla panelu HS3; 

- zwiększa o 200 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie PRELUDIUM 10 
dla panelu HS5; 

- ustala nakłady finansowe w wysokości 60 250 000 zł na realizację projektów 
badawczych w konkursie SONATA 10; 

- zwiększa o 250 000 zł wysokość środków finansowych w konkursie SONATA 10 dla 
panelu HS5. 

 
 
 



 

§ 2. 
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych 
w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 10, 
PRELUDIUM 10, SONATA 10, z uwzględnieniem zmian o których mowa w  § 1., określa 
załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 
 
 

 
 

prof. dr hab. Michał Karoński 
 

Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki 


