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Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaną

do wspierania działalności naukowej w zakresie badań

podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub

teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu

zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i

obserwowalnych faktów, bez nastawienia na

bezpośrednie zastosowanie komercyjne.



Podstawowe zadanie NCN:

Finansowanie:

a) badań podstawowych realizowanych w formie projektów

badawczych,

b) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora,

c) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców

mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki

pionierskich badań naukowych,

d) badań naukowych nienależących do zakresu badań

finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i

Rozwoju.

NCN ma za zadanie wspierać młodych naukowców

przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających

w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób

rozpoczynających karierę naukową.



PANELE NCN:

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę

procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział

na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup

dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań

naukowych, w trzech głównych działach:

a) HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

b) ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

c) NZ – Nauki o Życiu

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn



Najczęściej wybierane panele w IUNG-PIB:

ST10 Nauki o Ziemi:

nauki geologiczne, nauki o atmosferze i klimacie,

geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia

fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna,

gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia chemiczna i

fizyczna, zmiany i ochrona środowiska

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu:

rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i

żywność, biotechnologia środowiskowa



Typy konkursów

Konkursy krajowe (do których najczęściej przygotowywane są 

wnioski w Instytucie):

1. OPUS

2. PRELUDIUM

3. SONATA

4. FUGA

5. MINIATURA 2

Konkursy międzynarodowe:

1. HARMONIA

2. BiodivERsA

3. SHENG



Konkurs OPUS:

•podstawowy konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu

lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji

tych projektów;

•kierownik projektu/zespół badawczy - brak ograniczeń ilościowych;

•koszty pośrednie - 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem

aparatury;

•okres realizacji projektu - 12, 24 lub 36 miesięcy;

•dorobek naukowy kierownika - od 3 do 10 najważniejszych prac

opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat (NZ i ST). 3 publikacje należy we

wniosku dołączyć w formie pliku PDF.



Konkurs OPUS wynagrodzenia:
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy

miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co

najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń

etatowych:

3 tys. zł dla jednej osoby;

4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;

(maksymalny budżet na wynagrodzenia w całym projekcie na 36 miesięcy

162 000,00 zł )

5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika

projektu;

(maksymalny budżet na wynagrodzenia w całym projekcie na 36 miesięcy

198 000,00 zł )

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:

1,5 tys. zł dla jednej osoby;

2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.



Konkurs PRELUDIUM:

 kierownik projektu - na moment składania wniosku nie posiada stopnia

naukowego doktora;

 zespół badawczy  - maksymalnie 3 osoby  

(kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca);

 opiekun naukowy - jedyna osoba posiadająca stopień naukowy

doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, nie będąca beneficjentem

środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;

 aparatura naukowo-badawcza - koszt zakupu nie może przekroczyć

wartości 30% wnioskowanych środków na realizację projektu;

 koszty pośrednie - 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem

aparatury!;

 okres realizacji projektu - 12, 24 albo 36 miesięcy



Konkurs PRELUDIUM wynagrodzenia:

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w

przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla

kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej

1,5 tys. zł.



Konkurs SONATA:
kierownik projektu - osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w

okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

zaplanowane badania - spełnienie kryterium badań podstawowych;

zespół badawczy - co najwyżej 1 samodzielny pracownik naukowy;

koszty pośrednie - 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem aparatury;

okres realizacji projektu - 12, 24 lub 36 miesięcy;

dorobek naukowy kierownika - od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych

spośród których 1 publikacja dołączona w formie pliku PDF;

aparatura naukowo-badawcza - łączny koszt nie przekracza wartości 500 tys. zł

(ST oraz NZ)



Konkurs SONATA wynagrodzenia:

W konkursie SONATA budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy

miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co

najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń

etatowych:

2 tys. zł dla jednej osoby;

3,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej

2 tys. zł dla kierownika projektu.

b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:

1,5 tys. zł dla jednej lub więcej osób.



Nabór wniosków w konkursach OPUS 16,

PRELUDIUM 16 i SONATA 14 będzie prowadzony do

17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym

ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem

https://osf.opi.org.pl

https://osf.opi.org.pl/


Konkurs FUGA (wnioski składane do NCN do dnia 12.2015):

• Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwane

dalej „stażami podoktorskimi”, jest skierowany do osób rozpoczynających

karierę naukową, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostkach naukowych

w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

finansowania nauki

• kierownik projektu - osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w

okresie do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

• zaplanowane badania - spełnienie kryterium badań podstawowych;

• okres realizacji projektu - 12, 24 lub 36 miesięcy;

• Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego

zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż

podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu

zgody na staż wnioskodawcy.

• Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej

stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem

pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy. Beneficjentem środków

finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być

opiekun naukowy stażysty.



Konkurs FUGA (wnioski składane do NCN do dnia 12.2015):

Do konkursu kwalifikowane były tylko te wnioski, w których jednostka naukowa

będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie

poniższe warunki:

1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca

ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);

2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek

akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy

doktora;

3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był

zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub

faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na

podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.



Konkurs FUGA 5 (wnioski składane do NCN do dnia 12.2015):

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu

podoktorskiego otrzymywała zryczałtowaną kwotę w wysokości:

9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,

10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,

11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzymała środki

finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie:

72 tys. zł w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych oraz grupie Nauk o Życiu,

na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

W konkursie nie było dopuszczone finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury

naukowo-badawczej.



Konkurs MINIATURA 2:

• konkurs na działanie naukowe;

• finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego

projektu badawczego;

• dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o

finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN;

• okres realizacji projektu wynosi co najwyżej 12 miesięcy;

• wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 zł;

• finansowanie w konkursie MINIATURA można uzyskać tylko 1 raz.



Konkurs MINIATURA 2:

Działania naukowe:

a) badania wstępne,

b) badania pilotażowe,

c) kwerenda,

d) staż naukowy,

e) wyjazd konferencyjny,

f)  wyjazd badawczy,

g) wyjazd konsultacyjny.

Wnioskodawcą może być osoba, która:

a) uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem

wystąpienia z wnioskiem;

b) nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych

ze środków NCN;

c) nie jest laureatem konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże po

uzyskaniu stopnia naukowego doktora;

d) jest zatrudniona przez jednostkę na podstawie umowy o pracę.



Konkurs BiodivERsA:

• Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty

badawcze z zakresu bioróżnorodności. Konkurs obejmuje dwa odrębne

działania (Action A i Action B) pod wspólnym tytułem: Biodiversity and its

influence on animal, human and plant health.

• Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 16 listopada

2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

• W przypadku działania A (Action A) o finansowanie mogą się starać grupy

badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z

co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.

• W przypadku działania B (Action B) o finansowanie mogą się starać grupy

badawcze złożone z co najmniej 5 zespołów naukowych pochodzących z

co najmniej 5 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria*, Estonia*, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska,

Rumunia*, Słowacja, Szwajcaria.



Konkurs BiodivERsA:

Action A will support collaborative research projects, gathering

different research teams generating new knowledge in particular based

on the production of new primary data;

Action B will support research synthesis projects,

gathering individuals forming a working group which perform research

and answer research questions using existing data sets. These research

projects will not collect or produce new primary data; the core activity of

these projects being synthesizing and/or analysing existing datasets

(synthesizing concepts and ideas is also eligible). Note that these

projects differ from systematic reviews or knowledge synthesis which are

based on a synthesis of publications and reports.



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polska agencja wykonawcza w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych, powołana do

realizacji zadań z zakresu polityki

naukowej, naukowo-technicznej i
innowacyjnej państwa.



Zadania NCBR:

Głównym zadaniem NCBR jest zarządzanie i realizacja

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych,

które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form

transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie

programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z

obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.



Programy NCBR:

Strategiczne programy badań naukowych i prac

rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z

polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi

społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich

przygotowania jest Krajowy Program Badań.



Strategiczne programy NCBR:

1. GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań

naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i

gospodarczy rozwój Polski w warunkach

globalizujących się rynków”.

2. BIOSTRATEG Strategiczny program badań

naukowych i prac rozwojowych „Środowisko

naturalne, rolnictwo i leśnictwo”.



Programy krajowe: Program LIDER

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych

naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu

własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów

posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

Program LIDER służy także stymulowaniu współpracy naukowców

z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale

komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności

międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami

naukowymi.

W ostatniej edycji programu LIDER o finansowanie mogły ubiegać się

osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.



Programy międzynarodowe

W ramach współpracy międzynarodowej NCBR uczestniczy w

organizacji konkursów na międzynarodowe projekty badawcze

lub badawczo-rozwojowe i finansuje polskie podmioty (jednostki

naukowe, przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe) realizujące

międzynarodowe projekty poprzez udział w:

a) multilateralnej współpracy, w tym w inicjatywach

Programu Ramowego UE (m.in. ERA-NET co-fund, JU-

ECSEL, JPI, Eurostars), oraz innych programach

wielostronnej współpracy – bez wsparcia EU (np. CORNET,

KONNECT).

b) programach współpracy bilateralnej – m.in. z Niemcami,

Tajwanem, Singapurem, Turcją, RPA, Izraelem,

Luksemburgiem.











Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne

udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w

Internecie.
Platforma ePUAP udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi w

zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną. Dzięki

ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące

zadania publiczne mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci

elektronicznej, nie muszą budować własnego systemu informatycznego.

Korzyści z ePUAP mają także korzystający z udostępnionych usług

obywatele i przedsiębiorcy — mogą konto w jednym systemie

wykorzystać do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach.

Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma

ograniczeń geograficznych — z platformy może skorzystać każdy

użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie

potwierdzić swoją tożsamość.

ePUAP



Korzystanie z ePUAP — Profil Zaufany

Żeby skorzystać z platformy ePUAP, trzeba założyć

profil zaufany. Profil Zaufany umożliwia potwierdzenie

tożsamości jego posiadacza w usługach publicznych w

internecie; pozwala też podpisywać pisma w postaci

elektronicznej kierowane do podmiotów publicznych.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym podobnie jak

kwalifikowany podpis elektroniczny skutecznie

zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi

podpis własnoręczny.

ePUAP



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP):

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest

pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję

wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem

finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we

wszystkich dziedzinach nauki,

b) wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć

oraz wynalazków naukowych.



Konkurs TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce

zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych;

wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami

naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania

dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i

usług badawczych.

Jest to kontynuacja dotychczasowych działań Fundacji w zakresie

rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych

realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata,

badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery z uwzględnieniem staży

podoktorskich, jak również młodych doktorów zakładających swoje

pierwsze zespoły badawcze.



Konkurs TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

W konkursie TEAM-NET będzie można sfinansować od 3 do 6

współpracujących zespołów badawczych, które będą mogły realizować

zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym

charakterze.

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł na 36 miesięcy.

Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i

członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji

interdyscyplinarnego programu badawczego.

Termin składania wniosków: 01.10 – 31.10.2018



Konkurs TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

• W każdym zespole przewidziano zaangażowanie co najmniej trzech osób

będących studentami, doktorantami lub młodymi doktorami (do 9 lat od

otrzymania stopnia naukowego, w roku rekrutacji do zespołu).

• Ponadto w zespole mogą pracować pracownicy techniczni oraz nie więcej

niż dwie osoby posiadające stopień naukowy, niezbędne do prowadzenia prac

B+R lub opieki nad młodymi członkami zespołu.

• Nad jakością prac badawczych i wyborem liderów grup badawczych czuwa

Komitet Naukowo- Gospodarczy (KNG), składający się z co najmniej 5 do 9

autorytetów. W jego składzie co najmniej 1/2 członków musi być zatrudniona

poza podmiotami wnioskodawców. Co najmniej 1/2 członków KNG powinna

posiadać doświadczenie w transferze wyników badań naukowych do

gospodarki, co najmniej 1/3 członków powinna reprezentować

przedsiębiorców działających w obszarze podjętym we wniosku (np.

przedstawiciele izby gospodarczej, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub

klastra).



EWALUACJA jakości działalności naukowej za lata 2017-2020: 

efekty finansowe badań naukowych 

(zgodnie z projektem Rozporządzenia)

Do oceny będą brane pod uwagę:

1. Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane

w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje

międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej albo z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

2. Projekty NCN i NCBiR;

3. Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane

przez przedsiębiorców lub inne podmioty działające na rzecz rozwoju nauki

(np. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej);

4. Dochody z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.



EWALUACJA jakości działalności naukowej za lata 2017-2020: 

efekty finansowe badań naukowych

W ramach oceny efektów finansowych badań naukowych będzie przyznawana

następująca liczba punktów:

1) projekty od 30 000 zł do 200 000 zł – 10 pkt

2) projekty od 200 001 zł do 2 000 000 zł - 40 pkt

3) projekty powyżej 2 000 000 zł - 80 pkt

4) przychody z tytułu komercjalizacji – 1 pkt za każde 200 000 zł przychodu

(nie więcej niż 300 pkt)

Liczba punktów przyznanych w wyniku oceny efektów finansowych badań

naukowych i prac rozwojowych będzie zwiększona o 50% w przypadku

projektów finansowanych przez instytucje zagraniczne lub organizacje

międzynarodowe oraz finansowane z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej (100% granty European Research Council)!



Przydatne linki:

1) https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
2) https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

3) https://www.ncbr.gov.pl/

4) https://www.fnp.org.pl/

5) https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/

6) https://epuap.gov.pl/wps/myportal

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjttci1i4beAhXEXCwKHWPCCEUQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbr.gov.pl%2F&usg=AOvVaw1xtluFghl9qMBT8gFP1W-F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjHh6H_kIbeAhVBkywKHZemBigQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.fnp.org.pl%2F&usg=AOvVaw1lcK5ZskdCbz8ui5Bbzi07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjHh6H_kIbeAhVBkywKHZemBigQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.fnp.org.pl%2F&usg=AOvVaw1lcK5ZskdCbz8ui5Bbzi07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9__iPkYbeAhUDKywKHXVdCdsQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fepuap.gov.pl%2Fwps%2Fmyportal&usg=AOvVaw1XNQoe2WPgzUidjr8EHiKQ


PRZYPOMNIENIE

1. Bardzo prosimy o przesyłanie informacji o wszystkich

złożonych projektach. Dotyczy to przede wszystkim projektów

w Programie Horyzont 2020.

2. Przypominamy o konieczności umieszczania informacji o

źródle finansowania we wszystkich publikacjach i materiałach

będących efektami realizacji projektów. Brak wskazania

źródła powoduje, iż dany dokument nie może być uznany za

efekt.

3. Uprzejmie prosimy o stosowanie znaku HR we wszystkich

materiałach przygotowywanych przez Państwa.

4. Przypominamy o możliwości skorzystania z NEWSLETTERa

dostępnego w INTRANECIE.



Bardzo dziękujemy za uwagę

Kontakt: Joanna Wiacek
e-mail: jwiacek@iung.pulawy.pl
tel: 0048 81 47 86 741

Barbara Kamińska
e-mail: bkamin@iung.pulawy.pl
tel: 0048 81 47 86 747

mailto:jwiacek@iung.pulawy.pl
mailto:bkamin@iung.pulawy.pl

