NCN: ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim
naborze konkursu MINIATURA 5
Ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim naborze i niemal 700 ogółem
– to efekty konkursu MINIATURA 5, którego ostatnią listę rankingową opublikowało
Narodowe Centrum Nauki. Brać w nim mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd
grantami NCN.
Jednym z celów tego konkursu jest poszerzenie grona laureatów konkursów NCN i zachęcenie
do udziału w nim naukowców z mniejszych ośrodków naukowych. W 5. edycji Rada NCN
zdecydowała o zwiększeniu budżetu konkursu MINIATURA o ponad 4 mln złotych ze względu
na wysoki poziom wniosków, zwłaszcza z mniejszych ośrodków - informuje NCN w prasowym
komunikacie.
Ostatnia lista laureatów obejmuje 321 nazwisk, a wartość wybranych działań wynosi 11,9 mln
złotych. Przyznanie tak dużej liczby grantów było możliwe m.in. dzięki zwiększeniu
finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - zaznacza NCN.
W konkursie MINIATURA 5 można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe,
kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Aplikacje przyjmowane były
w trybie ciągłym – od maja do września. Listy zakwalifikowanych działań publikowano raz
w miesiącu. Od wtorku dostępna jest lista rankingowa wniosków, które zostały złożone we
wrześniu.
Sfinansowane zostaną badania wstępne dotyczące m.in. zrozumiałości i dostępności tekstów
w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych oraz użytkowania terenów
nadrzecznych w trzech największych miastach wschodniej Polski.
Jednym z celów konkursu MINIATURA jest poszerzenie grona laureatów konkursów NCN
i zachęcenie do udziału w nich także badaczek i badaczy z ośrodków, które w mniejszym
stopniu korzystają z oferty Centrum. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy nie kierowali
dotychczas projektami finansowanymi przez NCN, ani nie byli laureatami konkursów na
stypendia doktorskie lub staże.
W konkursie można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na działanie
trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali
stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku i mieli w swoim dorobku co najmniej
jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystycznonaukowe.
Szczegółowe informacje na temat rozstrzygniętego konkursu są dostępne na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5 (PAP)
ekr/ agt/

