KONKURS - PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW 2021
Ogłoszenie
1. Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych.
2. Konkurs adresowany jest do osób prowadzących badania naukowe, w tym doktorantów
i studentów.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone po 31 grudnia 1985 roku.
4. Zgłoszone w konkursie koncepcje projektów badawczych powinny nawiązywać do obszarów
zainteresowania Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, w szczególności historii,
dziedzictwa, współczesności i perspektyw mniejszości niemieckiej w Polsce.
5. Koncepcja projektu badawczego powinna zostać przedstawiona we wniosku załączonym
do ogłoszenia wraz z wykazem planowanych wydatków (załącznik nr 1). Przewidziane działania
mogą stanowić element większego przedsięwzięcia badawczego.
6. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu powinny zostać przeprowadzone
w okresie od 15 lipca do 10 grudnia 2021 roku.
7. Efektem końcowym pracy badawczej powinien być artykuł naukowy o objętości co najmniej
jednego arkusza wydawniczego. W przypadku pozytywnej opinii Recenzenta pracy, artykuł
zostanie opublikowany w Roczniku Centrum. Do artykułu dołączyć należy sprawozdanie
finansowe, z którego wynikać będzie wydatkowanie środków zgodnie z kosztorysem
przedstawionym we wniosku.
8. Środki finansowe przekazane do dyspozycji realizatora projektu badawczego powinny zostać
wykorzystane wyłącznie na cele przewidziane we wniosku. W szczególności mogą one zostać
spożytkowane na pokrycie kosztów podróży i noclegów, związanych z realizacją kwerend,
wywiadów i innych działań; dostęp do elektronicznych baz danych i archiwów; zakup
niezbędnej literatury; zakup specyficznego wyposażenia niezbędnego do realizacji badań;
a także na wynagrodzenie badacza – adekwatne do nakładu poniesionej pracy.
9. Do wniosku załączyć należy opinię opiekuna naukowego na temat samej koncepcji oraz
dotychczasowych osiągnięć autora wniosku.
10. Wypełniony wniosek zawierający listę planowanych wydatków wraz z opinią należy przesłać
na adres Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole najpóźniej
do dnia 16 czerwca 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do biura). Skany przesłanych
dokumentów należy dostarczyć drogą mailową w tym samym terminie na adres:
biuro@fzentrum.pl
11. Pracownicy Biura niezwłocznie po wpłynięciu wniosku na adres mailowy lub adres biura
dokonają jego sprawdzenia pod względem formalnym. Spełnienie warunków formalnych
kwalifikuje wniosek do oceny merytorycznej dokonywanej przez powołaną w tym celu Komisję.

12. O wynikach konkursu rozstrzygnie Komisja Konkursowa. Zakłada się realizację dwóch
projektów badawczych. Z autorami wybranych koncepcji Centrum Badań Mniejszości
Niemieckiej zawrze umowę o dzieło na kwotę do 9000 zł netto. Kwota brutto obliczona
zostanie indywidualnie na podstawie oświadczenia podatkowego dostarczonego przez
Wykonawcę.
13. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 15 lipca 2021
roku drogą mailową.

