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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.38.2020 

 
 
 

UCHWAŁA NR 38/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie zmiany warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu 

CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej 
w ramach programu CEUS 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) oraz Porozumienia o współpracy 

Narodowego Centrum Nauki z Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung), Czech Science Foundation (Grantová agentura České 

Republiky) oraz Slovenian Research Agency (Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije) zawartego w dniu 17 czerwca 2019 r., Rada Narodowego Centrum Nauki 

wprowadza następujące zmiany w warunkach przeprowadzania międzynarodowego konkursu 

CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej 

w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), 

przyjętych uchwałą Rady NCN nr 130/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. i zmienionych uchwałą 

nr 23/2020 z dnia 20 lutego 2020 r.: 

 

1) w pkt. 1.2. wprowadza odnośnik, nadając mu oznaczenie nr 1 w brzmieniu: 

„1 W przypadku projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami 

o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny 

merytorycznej w Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie 

Stand-Alone Projects (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises 

like Epidemics and Pandemics), w konkursie finansowane będą również projekty 

badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Austrii przy 

udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które 

złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych 

instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation 

(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss National Science Foundation 

(SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- 

lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, 

w oparciu o procedurę agencji wiodącej.”; 

2) w pkt. 1.7.: 

a) tiret pierwsze, wprowadza odnośnik nadając mu oznaczenie nr 2 w brzmieniu:  

„2 Nie dotyczy projektów badawczych, o których mowa w przypisie nr 1.”, 

b) tiret drugie, wprowadza odwołanie do odnośnika nr 2. 
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§ 2 

 

Treść warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty 

badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS 

w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), z uwzględnieniem zmian 

o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 

Narodowego Centrum Nauki 


