Rada
Narodowego Centrum Nauki
UCHWAŁA NR 52/2012
z dnia 14 czerwca 2012 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie warunków przeprowadzania konkursu „MAESTRO 3”

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 617 z późn. zm.), Rada Narodowego Centrum Nauki określa
warunki przeprowadzania konkursu „MAESTRO 3” na finansowanie projektów badawczych
dla doświadczonych naukowców mających 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.

1.

Adresaci konkursu:

1.1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych
mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane
dalej wnioskodawcami1.
1.2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych
prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki,
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia
naukowe.
1.3. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej
stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
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Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:
1) jednostki naukowe;
2) konsorcja naukowe;
3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
4) centra naukowo-przemysłowe;
5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5a) centra naukowe uczelni;
6) biblioteki naukowe;
7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
9) osoby fizyczne;
10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.
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a) opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach
naukowych polskich lub zagranicznych,
b) kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych
w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
c) spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
 była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji
międzynarodowej,
 opublikowała co najmniej jedną monografię,
 wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
 zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych
organizacji naukowych lub akademii,
 ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która
jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla
kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach,
festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych
i filmowych.
2.

Warunki przystąpienia do konkursu:

2.1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe
w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki.
2.2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie
o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
2.3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie
krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się
finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość
przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem
przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie
pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
2.4. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej,
przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może
przekraczać wartości odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
(ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych,
Społecznych i o Sztuce (HS) zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 oraz art. 2
pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2.5. Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres
realizacji mieści się w przedziale:
a) 500 tys. zł – 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS),
b) 1-3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ).
2.6. Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30%
wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość
kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
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3. Dziedziny nauki:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w podziale na
dyscypliny i grupy dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki
uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą
Rady NCN nr 50/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Sposób i termin składania wniosków:
4.1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu
badawczego realizowanego przez doświadczonego naukowca, którego wnioskodawcą
jest osoba fizyczna oraz podmiot określony w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy2 oraz
podmiotów złożonych3 określa załącznik nr 2, natomiast w przypadku gdy
wnioskodawcą jest przedsiębiorca2 lub podmiot złożony3 zakres niezbędnych informacji
zawartych we wniosku określa załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.
4.2. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego.
1) skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego
maszynopisu należy przygotować w języku polskim;
2) szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron
standardowego maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku
polskim lub języku angielskim, a dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ
w języku angielskim.
4.3. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki,
przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
1) badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku
wraz z wykazem publikacji pracowników;
2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego
prowadzenie badań naukowych.
4.4. W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych związanych z:
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Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące
się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność
gospodarczą [§ 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 grudnia 2010 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum
Nauki (Dz. U. z 2011, nr 8, poz. 34), w związku z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.,
str. 3].
3
Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra
naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni
utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.

3

1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę
człowieka;
2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub
z zastosowaniem takich organizmów.
wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia kopię zgody właściwej komisji
bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na
zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie
przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych.
4.5. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku
angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie
elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na
stronie www.osf.opi.org do dnia 15 września 2012 roku.
4.6. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim,
podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego
wymienionych w pkt 4.2., należy złożyć do dnia 15 września 2012 roku, na adres:
Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs
MAESTRO 3”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie
pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
4.7. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na
stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.
5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
5.1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie
wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
5.2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie
projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora”,
wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm.,
w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 51/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5.3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
1)
2)
3)
4)

spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a)
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych
czasopismach naukowych, monografie, oraz inne wymienione w pkt. 1.3;
ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio
finansowanych ze środków finansowych na naukę;
poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
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5)
6)
7)
8)

nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest
proponowane;
wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu
badań;
ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

6. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia
terminu przyjmowania wniosków o finansowanie projektów badawczych.
7. Finansowanie
7.1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do
finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki.
7.2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum
Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za
pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
7.3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy
przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
odwołania.
7.4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie
umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego
Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
7.5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego
przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8
i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia
umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby
przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 i 10 tej ustawy z wyłączeniem
podmiotów złożonych oraz podmiotów dla których wnioskowane finansowanie stanowi
pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę
osobę.
7.6. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami
stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy
de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
7.7. W umowie określa się:
1)

zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
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2)
3)
4)

5)
6)
7)

wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego
i tryb ich przekazania przez Centrum;
sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego,
zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym
zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie
o zasięgu międzynarodowym;
sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu
badawczego;
sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.

7.8. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym
Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierający jego harmonogram
i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia
umowy o realizację projektu.

8. Nakłady finansowe
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację projektów badawczych w ramach konkursu „MAESTRO 3” w kwocie
100 mln zł.

Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. Michał Karoński
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