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   Rada 
Narodowego Centrum Nauki 
 
KR.0003.113.2016 

 
 

UCHWAŁA NR 113/2016 
 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie zmiany warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1  
na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC  

 
 

§ 1. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 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 
wprowadza następujące zmiany w uchwale Rady NCN nr 60/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. 
w sprawie warunków oraz regulaminu konkursu UWERTURA 1 na staże w zagranicznych 
zespołach naukowych realizujących granty ERC w odniesieniu do zmian wprowadzonych 
uchwałą Rady NCN nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r.: 
 

─ w pkt 1.2. skreśla  „osoba przewidziana do realizacji stażu”, wprowadzając w zamian 
„kandydat na staż”; 

─ w pkt 1.3. lit. a) skreśla „osoba przewidziana” wprowadzając w zamian „kandydat”; 
─ przyjmuje nową treść pkt 1.3. lit. b) w brzmieniu: „zaplanuje staż trwający od 3 do 6 

miesięcy dla osoby wskazanej we wniosku w wybranym zagranicznym zespole 
naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 
1 września 2017 r. i nie później niż 31 grudnia 2018 r.”; 

─ w pkt 1.3. lit. d) skreśla „osobę przewidzianą” wprowadzając w zamian „kandydata”; 
─ wprowadza nową treść pkt 3.2. w brzmieniu: „Wniosek, przygotowany w języku 

polskim i w języku angielskim, z wymaganymi załącznikami należy wysłać w terminie 
do 15 marca 2017 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni 
Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl wraz 
z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub 
skanem tego dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny.”; 

─ wprowadza pkt 3.3. w brzmieniu: „Postępowanie, o którym mowa w warunkach 
i regulaminie konkursu UWERTURA 1 nie jest postępowaniem administracyjnym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), a przepisy w nim zawarte stosuje się 
wyłącznie odpowiednio.”; 

─ w pkt 4.1. lit. b) skreśla „osoby przewidzianej”, wprowadzając w zamian „kandydata”; 
─ w pkt 4.8. ppkt 2) skreśla „osobą przewidzianą”, wprowadzając w zamian 

„kandydatem”; 
─ w pkt 6. skreśla „dnia”; 
─ pkt 7.1. uzupełnia o zapis „Decyzje zostaną doręczone elektronicznie na adresy 

kontaktowe wskazane we wniosku.”; 
─ w pkt 7.2. skreśla „za pośrednictwem Dyrektora NCN”; 
─ wprowadza nową treść pkt 7.5. lit. c) w brzmieniu: „zobowiązanie wnioskodawcy do 

wystąpienia przez osobę, która realizować będzie staż w ramach konkursu 
UWERTURA 1 z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej 
jednostce naukowej w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu”; 

http://www.osf.opi.org.pl/
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─ przyjmuje nową treść załącznika nr 3 o nazwie: „Zakres danych wymaganych we 
wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu w zagranicznym zespole 
naukowym realizującym grant ERC.”; 

─ przyjmuje nową treść załącznika nr 4 o nazwie: „Zasady oceny wniosków w konkursie 
UWERTURA”; 

 
 

§ 2. 
 

Jednolity tekst warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1 na staże w zagranicznych 
zespołach naukowych realizujących granty ERC z uwzględnieniem zmian, o których mowa  
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

 

 
 

          prof. dr hab. Michał Karoński 
 

Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki 


