
 

 

1027.0643.12.2022 

KOMUNIKAT 
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  

DS. BADAŃ NAUKOWYCH  

z 28 lutego 2022 roku 
 

 
w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Programu Studiów 

Ukrainoznawczych im. Łysiaka-Rudnyckiego. 
 

 

Uprzejmie informuję, że w Instytut Ukraiński ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Studiów 
Ukrainoznawczych im. Łysiaka Rudnyckiego, którego celem jest promocja Ukrainy na arenie 

międzynarodowej.  
 
Nabór wniosków trwa do 27 marca 2022 r. do godz. 23.59. 

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na: 

• tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych z języka ukraińskiego na języki obce,  

• publikację oryginalnych tekstów o tematyce ukraińskiej w językach obcych, 

• organizację wykładów i konferencji (w tym online), 

• tworzenie i dystrybucję treści online (publikacje, ikonografiki) z języka ukraińskiego 

wspierające osiągnięcie celów Instytutu Ukraińskiego, 

• publikacje o tematyce ukraińskiej.  
 

Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach: 

• Instytutu Ukraińskiego: ui.org.ua/en/news-en/news-academic-projects-and-programmes/the-
lysiak-rudnytsky-ukrainian-studies-programme-2022/ 

• Centrum Wsparcia Nauki: cwn@uj.edu.pl, zakładka „Otwarte konkursy” > „Inne konkursy 

zagraniczne”. 

 
Podstawowe informacje dotyczące projektów: 

• rekomendowana minimalna wartość projektu wynosi 15 000 EURO, a maksymalna 20 000 

EURO,  

• poziom dofinansowania wynosi 100 %,  

• realizacja projektów powinna się zakończyć do dnia 30 listopada 2022 r., 

• nie ma możliwości ujęcia w budżecie projektów kosztów pośrednich, 

• wydatki są rozliczane wyłącznie w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym 
składając wniosek Kierownik jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt 

(tj. (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) wyraża zgodę na 

zapewnienie środków finansowych z budżetu jednostki na potrzeby realizacji projektu. 
 

Regulacje wewnętrzne UJ: 
Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 2 wnioski, proszę  

o złożenie w terminie do 7 marca 2022 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie 
przygotowaniach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. 

Rekomenduję wskazanie tylko 1 propozycji wniosku przez każdy Wydział/Jednostkę. Natomiast  

w przypadku, gdy jednostka UJ chciałaby złożyć większą liczbę deklaracji aplikowania w konkursie, 

Kierownik jednostki organizacyjnej UJ dokonuje wstępnej weryfikacji propozycji i przedstawienia je  
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w formie listy w kolejności rekomendowanych wniosków wraz z deklaracjami przesyłając do opiekuna 
konkursu w CWN. 

Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej  

tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie 
elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu 

odręcznie podpisanej propozycji wraz z wersją edytowalną). 
 

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą 

decyzję o wyborze dwóch propozycji projektów. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji 
Władz UJ. 

 
Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach, autorzy projektów 

zobowiązani będą do złożenia w CWN: 

• do dnia 17 marca 2022 r.: 
o roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF) na adres 

opiekuna konkursu w CWN, w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym; 

o Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularz kwalifikowalności 
podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym 

na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/, 

• do dnia 23 marca 2022 r. ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana  
w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami) – wymagane 

podpisy: autor projektu oraz Kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan lub 

Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej). 
 

 
W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie konkursu i przygotowywać wniosków zachęcam do 

kontaktu z opiekunem konkursu w CWN p. Anną Dryją, tel. 12 663 38 43, anna.dryja@uj.edu.pl 
 

  

 
 
Załącznik:  
1. Wzór deklaracji aplikowania w konkursie „Program Studiów Ukrainoznawczych im. I. Łysiaka-Rudnickiego”. 
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