
 
 

KONKURS - PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH 
NAUKOWCÓW 2022  

 

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 1986 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 1 czerwca do 30 listopada 2022 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 30 kwietnia 2022 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 9000,00 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 
31 maja 2022 roku drogą mailową.  

 

 

  



 
 

WETTBEWERB - FORSCHUNGSPROJEKTE FÜR JUNGE 
NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER 2022  

 
BEKANNTMACHUNG 

 
1. Das Forschungszentrum der Deutschen Minderheit ruft einen Wettbewerb für 

die Realisierung von Forschungsprojekten aus. 

2. Der Wettbewerb richtet sich an Personen, die wissenschaftliche Forschungen 
betreiben, darunter Promovierende und Studenten. 

3. Am Wettbewerb können nach dem 31. Dezember 1986 geborene Personen 
teilnehmen. 

4. Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Konzepte von 
Forschungsprojekten sollten im Interessenbereich des Forschungszentrums 
der Deutschen Minderheit liegen und insbesondere an die Geschichte, das Erbe 
die Gegenwart und Perspektiven der deutschen Minderheit in Polen anknüpfen. 

5. Das Konzept des Forschungsprojektes sollte auf der beiliegenden Liste  
der geplanten Ausgaben (Anlage Nr.1) aufgeführt werden. Geplante Aktivitäten 
können Element eines größeren wissenschaftlichen Unterfangens sein. 

6. Die im Rahmen des Projektes geplanten Aktivitäten sollen im Zeitraum  
vom 1. Juni bis 30. November 2022 realisiert werden. 

7. Das Endergebnis der Forschungsarbeit sollte ein wissenschaftlicher Artikel  
im Umfang von mindestens einem Verlagsbogen sein. Im Fall einer positiven 
Meinung des Rezensenten, wird diese Arbeit im Jahrbuch  
des Forschungszentrums veröffentlicht. Dem Artikel muss ein Finanzbericht 
beigelegt werden, welcher die Ausgaben laut Kostenvoranschlag zum Antrag 
belegt. 

8. Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel sollen von der realisierenden Person 
ausschließlich für die im Antrag vorgesehenen Zwecke verwendet werden. 
Insbesondere werden diese Finanzmittel für Deckung von Reise-  
und Übernachtungskosten im Rahmen von Recherchen, Interviews und 
anderen Aktivitäten; den Zugang von elektronischen Datenbanken und 
Archiven sowie Einkauf von Literatur; Einkauf von spezifischen Ausstattung zur 
Realisierung der Forschungsarbeit; sowie auch Vergütung des Forschers  
– angemessen an den Arbeitsaufwand verwendet. 

 



 
9. Dem Antrag muss ein Gutachten eines wissenschaftlichen Betreuers  

zum Konzept selbst und bisherigen Errungenschaften des Antragstellers 
beigefügt werden. 

10. Einen ausgefüllten Antrag mit Liste der geplanten Ausgaben und eine 
Bewertung ist an die Adresse des Forschungszentrums der Deutschen 
Minderheit, ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole spätestens bis zum 30. April 2022 
zu senden (es gilt das Eingangsdatum). Eingescannte Dokumente sind  
per E-mail an: biuro@fzentrum.pl mit der gleichen Frist zu senden. 

11. Die Mitarbeiter des Büros werden unverzüglich nach deren Einsendung  
der Anträge per E-Mail oder an das Büro prüfen, ob diese die formalen 
Vorgaben erfüllen. Nach Erfüllung der formalen Bedingungen wird ein Antrag  
zur sachlichen Bewertung durch die einberufene Kommission qualifiziert. 

12. Über das Ergebnis des Wettbewerbs entscheidet die Kommission  
des Wettbewerbs. Man setzt voraus, dass zwei Forschungsprojekte realisiert 
werden. Mit den Autoren der ausgewählten Konzepte wird das 
Forschungszentrum der Deutschen Minderheit einen Werkvertrag über einen 
Nettobetrag von 9000,00 Zloty schließen. Der Bruttobetrag wird individuell 
anhand der vom Dienstnehmer eingereichten Steuererklärung ausgerechnet. 

13. Die Antragsteller werden über die Ergebnisse des Wettbewerbs  
bis zum 31. Mai 2022 per Email in Kenntnis gesetzt. 

 


