Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.53.2021

UCHWAŁA NR 53/2021
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 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 PRELUDIUM BIS na projekty badawcze ,
przyjętych uchwałą Rady NCN nr 93/2019 z dnia 12 września 2019 r. w odniesieniu do zmian
wprowadzonych uchwałą Rady NCN nr 99/2020 z dnia 14 września 2020 r.:
1) w § 1 wprowadza nowy publikator ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce „t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 478”;
2) w § 3 po pkt 12 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie pkt 13 w brzmieniu:
„ 13) który zawiera wszystkie elementy określone w § 4.”;
3) w § 4:
a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem, nadaje nowe brzmienie: „We wniosku należy
przedstawić:”,
b) pkt 6 odnośnik nr 1 wyrazy „do tego okresu można doliczyć” zastępuje wyrazami
„okres ten można przedłużyć”,
c) pkt 6 lit. a tiret trzecie skreśla wyrazy „oraz informacje o udziale w tym okresie
w projektach badawczych niewspółfinansowanych z polskiego budżetu, które
zostały wyłonione w ramach programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie
badań naukowych i innowacji”,
d) pkt 12 skreśla wyraz „tematycznie”;
4) w § 6:
a) skreśla pkt 7,
b) zmienia oznaczenie pkt 8 na pkt 7,
c) zmienia oznaczenie pkt 9 na pkt 8.
§2
Treść warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS, z uwzględnieniem zmian,
o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
Signed by /
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