
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 OPUS 20: zapowiedź naboru wniosków na projekty badawcze, w tym realizowane  

w ramach współpracy LAP 

 Już 15 września 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs OPUS w nowej odsłonie.  

OPUS 20 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację:  

 projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych;  

 projektów badawczych z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 

urządzeń badawczych; projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się 

 o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, 

organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły 

zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które 

nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);  

 projektów badawczych w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami 

badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do 

właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy 

z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej; 

 projektów badawczych w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, 

którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie 

programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN 

 Komunikat w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19 

Narodowe Centrum Nauki informuje, że zgodnie z zapisami umów o realizację i finansowanie projektów 

badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2018 

r. w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu 

badawczego do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, dokonane przez podmiot na wniosek 

kierownika projektu. 
 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów przesłanych do Narodowego Centrum 

Nauki na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w celu dalszego ułatwiania beneficjentom wykonywania obowiązków 

wynikających z umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich), NCN nie będzie wymagało uzupełniania dokumentów, 

które zostały przesłane do NCN na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na 

platformie ePUAP, w postaci kopii zawierających komplet wymaganych podpisów złożonych w odpowiedniej 

formie. 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-zapowiedz-opus-lap
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-zapowiedz-opus-lap
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-zapowiedz-opus-lap
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-13-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-badawczych-w-czasie-pandemii-covid-19
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-13-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-badawczych-w-czasie-pandemii-covid-19
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-24-informacja-dot-uzupelniania-dokumentow-przeslanych-do-ncn-na-esp


 

 Harmonogram naboru wniosków Narodowego Centrum Nauki w roku 2020 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN 

 MINIATURA 4 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski 

na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, 

kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu 

jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.  

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania 

naukowego trwającego do 12 miesięcy.  

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań 

naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł. 

Termin składania wniosków od 1 czerwca do 30 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 SONATA BIS 10 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu 

może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem 

z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego 

badania naukowe o charakterze podstawowym. 

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10 w kwocie 150 mln zł. 

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r. do godziny 16 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 MAESTRO 12 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców 

mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 12 w kwocie 20 mln zł.  

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP)  

EDIDP jest to europejski program przemysłowy mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności 

innowacyjnych przemysłu obronnego Unii. Budżet programu w wysokości 500 mln EUR  będzie współfinansował 

wspólny rozwój produktów i technologii obronnych w latach 2019-2020. Program ten jest wstępem do 

Europejskiego Funduszu Obrony, który będzie wdrażany od następnego okresu programowania 2021-2027.  

 
 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-21-harmonogram-konkursow-2020
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12


Szczegółowe informacje i konkursy w ramach EDIDP znajdziecie Państwo na stronie ec.europa.eu 

 NCBR przeznacza 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” 

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 

 i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka 

Ścieżka „Koronawirusy”.  

NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do 

dofinansowania projekty, są to: 

 Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa. 

 Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką. 

 Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa 

SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa 

biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia 

epidemiologicznego. 

Nabór wniosków rozpoczął się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 

trzy rundy: pierwsza od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia  

od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund  

i potrwa do 90 dni.  

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR  

 

 

 Deliberacja w procesie planowania polityk publicznych. Doświadczenia i wyzwania na 

przyszłość 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń badawczych na temat wieloaspektowego fenomenu 

governance, rozumianego m.in. jako współrządzenie, rządzenie (ew. zarządzanie) wielopasmowe 

(wielopoziomowe). Skuteczne włączanie rosnącej liczby interesariuszy spraw publicznych w procesy 

wypracowywania i podejmowania decyzji stanowi jedno z istotniejszych zadań dla współczesnych demokracji. 

Jest to zarazem niezbędny warunek nowoczesnego i efektywnego zarządzania publicznego – zalecanego przez 

instytucje międzynarodowe i stopniowo utrwalanego w normach kulturowych, wzorcach proceduralnych oraz 

działaniach praktycznych – konkretnych i lokalnie usadowionych. 

Data: 24 września 2020 - 25 września 2020 r. 

Miejsce: Katedra Polityk Publicznych, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet 

Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

 II Konferencja nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne 

ekosystemu zaufania 

Pomimo że sztuczna inteligencja (SI) jest przedmiotem dyskusji, wciąż nie mamy rozstrzygnięć kwestii 

podstawowych jak chociażby definicji samej SI. Wpływa to na trudności z zakreśleniem ram prawnych, które mają 

zapewnić zaufanie dla szybko rozwijających się rozwiązań technologicznych. Szczególną okazją do podjęcia 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.kpk.gov.pl/?p=52410&znewsletter=29kwietnia2020
https://unikonferencje.pl/konferencja/11247-deliberacja-w-procesie-planowania-polityk-publicznych-doswiadczenia-i-wyzwania-na-przyszlosc
https://unikonferencje.pl/konferencja/11526-ii-konferencja-nowe-technologie-i-sztuczna-inteligencja-aspekty-prawne-i-praktyczne-ekosystemu-zaufania
https://unikonferencje.pl/konferencja/11526-ii-konferencja-nowe-technologie-i-sztuczna-inteligencja-aspekty-prawne-i-praktyczne-ekosystemu-zaufania


szerokiej dyskusji konferencyjnej jest opublikowanie pod koniec lutego przez Komisję Europejską Białej Księgi 

dotyczącej sztucznej inteligencji. Wystąpienia konferencyjne będą ukierunkowane na przedstawienie nie tylko 

korzyści, ale również ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i wynikającą z nich próbą uzyskania 

wskazówek dla konstruowania ram prawnych „ekosystemu zaufania”. Rozważane będą również potrzeby 

rozwiązań legislacyjnych, w szczególności w obszarze prawa informacyjnego obejmujące między innymi dalsze 

otwieranie danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii, w tym SI, odpowiednią ochronę przed 

zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, danych osobowych oraz przeciwdziałaniu 

dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na AI. 

Data: 16 października 2020 r. 

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny: Audytorium im. prof. W. Danka - Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

 VI Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - 

wyzwania i zagrożenia XXI wieku" 

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych 

przedstawicieli środowiska akademickiego z polskich ośrodków naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu  

i jakości. 

Data: 26 października 2020 r. 

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Toruń, ul. Gagarina 13a  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

 Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity 

Głównym celem konferencji jest otwarta debata, wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat zagadnień 

związanych z rozwojem dezinformacji i inspiracji we współczesnych społeczeństwach oraz tego w jaki sposób 

zaimplementować social cybersecurity w naszych warunkach. 

SEKCJE KONFERENCJI: 

• Cyberbezpieczeństwo społeczne jako nowe narzędzie badawcze; 

 

• Nowe metody badania problematyki dezinformacji w socjologii i bezpieczeństwie narodowym; 

 

• Nowe kierunki działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój technologiczny 

 a działania dezinformacyjne; 

 

• Socjotechniki - propaganda a dezinformacja. Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych; 

 

• Społeczne uwarunkowania dezinformacji a nowoczesne technologie komunikacji. Postprawda w epoce wojny 

informacyjnej. 

Data: 12 stycznia – 14 stycznia 2020 r. 

Miejsce: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Plac NZS 1  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

https://unikonferencje.pl/konferencja/11526-ii-konferencja-nowe-technologie-i-sztuczna-inteligencja-aspekty-prawne-i-praktyczne-ekosystemu-zaufania
https://unikonferencje.pl/konferencja/11409-vi-kopernikanskie-sympozjum-mlodych-naukowcow-wspolczesne-zarzadzanie-wyzwania-i-zagrozenia-xxi-wieku
https://unikonferencje.pl/konferencja/11467-dezinformacja-inspiracja-spoleczenstwo-social-cybersecurity


 Zagrożenia – plagi współczesnej cywilizacji 

Konferencja ma wymiar międzynarodowy, interdyscyplinarny. Obejmuje różne aspekty tematu mające 

odzwierciedlenie we współczesnych badaniach. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentować temat  

z zakresu swojej dyscypliny naukowej. W związku z konferencją przygotowywana będzie monografia o tej 

tematyce. Informacje na ten temat zostaną podane podczas konferencji naukowej.  

Data: 09 marca 2021 r. 

Miejsce: Hotel Sezam Stalowa Wola, ul. KEN 51 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

 Wolność – dar, prawo, obowiązek 

Konferencja ma wymiar międzynarodowy, interdyscyplinarny. Obejmuje różne aspekty tematu mające 

odzwierciedlenie we współczesnych badaniach. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentować temat 

 z zakresu swojej dyscypliny naukowej. W związku z konferencją przygotowywana będzie monografia o tej 

tematyce.  

Data: 14 kwietnia 2021 r. 

Miejsce: Hotel Sezam w Stalowej Woli ul. KEN 51 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje 

 

 

 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Paulina Pałasz (p.palasz@akademia.mil.pl); tel. 261-813-648;  

– mgr Monika Szpura (m.szpura@akademia.mil.pl; tel. 261-814-478 

https://unikonferencje.pl/konferencja/11622-zagrozenia-plagi-wspolczesnej-cywilizacji
https://unikonferencje.pl/konferencja/11624-wolnosc-dar-prawo-obowiazek
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

