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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.97.2022 
 
 
 

 UCHWAŁA NR 97/2022 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
z dnia 8 września 2022 r. 

 
w sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu 

WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy 

wielostronnej w ramach programu WEAVE 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, dalej: ustawa o NCN) 

oraz Porozumienia o współpracy Multilateral Lead Agency Agreement, podpisanego przez 

Narodowe Centrum Nauki w dniu 7 października 2020 r., Rada Narodowego Centrum Nauki 

wprowadza następujące zmiany w warunkach przeprowadzania międzynarodowego 

konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy 

wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead 

Agency Procedure), przyjętych uchwałą Rady NCN nr 134/2020 z dnia 11 grudnia 

2020 r.: 

 

1) w ustępie 2.1. pkt 4 wyraz „lub” zastępuje wyrazem „albo”; 

2) w ustępie 2.2.: 

a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem nadaje nowe brzmienie: 

„We wniosku krajowym należy przedstawić informacje wskazane w formularzu 

wniosku dostępnym w systemie OSF, którego wzór zamieszczony jest w ogłoszeniu 

o konkursie, w tym:”, 

b) pkt 11 skreśla wyraz „tematycznie”, 

c) pkt 13 nadaje nowe brzmienie: 

„13) w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę 

polskich podmiotów określoną w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, porozumienie 

o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego, zgodnie 

z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku polskim);”; 

3) w ustępie 3.3. skreśla wyrazy: „ZSUN” i „Zintegrowany System Usług dla Nauki”. 

 

§ 2 

 

Warunki przeprowadzania konkursu WEAVE-UNISONO, z uwzględnieniem zmian, o których 

mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

§ 4 

 

W konkursie WEAVE-UNISONO ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki przed 

terminem wskazanym w § 3 obowiązują warunki przeprowadzania międzynarodowego 

konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze przyjęte uchwałą Rady NCN 

nr 134/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

 
Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


