Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.24.2021

UCHWAŁA NR 24/2021
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu
MINIATURA na działanie naukowe
§1
Na podstawie art. 18 pkt 13 i art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384),
Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz
regulaminie przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe, określonych
uchwałą Rady NCN nr 50/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. i zmienionych uchwałą nr 50/2020
z dnia 8 maja 2020 r.:
1) w Rozdziale „I. Adresaci konkursu” skreśla wyraz „naukowy”;
2) w § 1 zmienia publikator ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na „t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 478”;
3) w § 4 pkt 5:
a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem wyraz „przewidziana” zastępuje wyrazem
„wskazana”,
b) lit a nadaje nowe brzmienie:
„a) uzyskała stopień doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem1. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora,
datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;”,
c) lit d wyraz „finansowane” zastępuje wyrazem „finansowanych”;
4) w § 4 pkt 6:
a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem otrzymuje nowe brzmienie:
„6) w których wnioskodawca przedstawi w języku polskim”,
b) lit c uzupełnia o wyrazy „(1 strona A4)”,
c) lit d otrzymuje nowe brzmienie:
„d) opis związku planowanego działania naukowego z projektem badawczym
planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach
ogólnokrajowych lub międzynarodowych wraz z uzasadnieniem konieczności jego
Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni)
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miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w kari erze
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realizacji w kontekście potencjalnego wpływu na poziom naukowy przyszłego
projektu badawczego (1 strona A4);”,
d) lit e otrzymuje nowe brzmienie:
„e) informacje dotyczące osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji
działania naukowego uwzględniające:
− przebieg kariery naukowej, listę najważniejszych publikacji/dokonań
artystycznych/artystyczno-naukowych, udział w projektach badawczych,
doświadczenie naukowe, stypendia, wyróżnienia lub nagrody (łącznie nie więcej
niż 6000 znaków);
− publikację albo osiągnięcie artystyczne: jedna najważniejsza publikacja w formie
pliku pdf (w języku publikacji) albo najważniejsze dokonanie artystyczne lub
artystyczno-naukowe;
− uzasadnienie wyboru załączonej publikacji albo przedstawionego dokonania
artystycznego lub artystyczno-naukowego (nie więcej niż 1500 znaków).”;
5) w § 6 - § 8 wyraz „przewidziana” zastępuje wyrazem „wskazana”;
6) w § 9 wyraz „dostępnym” zastępuje wyrazem „dostępnego”;
7) w § 12 nadaje nowe brzmienie:
„§ 12. Złożenie wniosku w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez
wnioskodawcę dokumentu „Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację
działania naukowego”, którego wzór zamieszczony jest w ogłoszeniu o konkursie.”;
8) w § 14 wyraz „jeśli” zastępuje wyrazem „jeżeli”;
9) w § 24 nadaje nowe brzmienie:
„§ 24. Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się w szczególności:
1) spełnienie kryterium badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
o NCN;
2) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania;
3) ocenę działania naukowego i zasadność jego realizacji w kontekście projektu
badawczego planowanego do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych
konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
4) ocenę osiągnięć
naukowego;

osoby

naukowych

wskazanej do realizacji działania

5) sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie
przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.”;
10) w § 26:

innych

wymagań

a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem, nadaje nowe brzmienie: „Wniosek
rekomendowany jest do finansowania, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:”,
b) lit b uzupełnia o „z wyjątkiem kryterium kwestii etycznych oraz planu zarządzania
danymi,”,
c) skreśla lit c,
d) zmienia oznaczenie lit d na lit c,
e) zmienia oznaczenie lit e na lit d;
11) w § 27 nadaje nowe brzmienie:
„§ 27. Wnioski, które uzyskały tę samą końcową ocenę punktową, mogą być
rekomendowane do finansowania tylko, jeżeli mieszczą się łącznie w puli dostępnych
środków finansowych na dany miesiąc.”;
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12) w § 31 wyraz „finansowych” zastępuje wyrazem „finansowe”.
§2
Treść warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA, 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. Jacek Kuźnicki
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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