Rada
Narodowego Centrum Nauki

UCHWAŁA NR 86/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu „INFECT-ERA 2014”1,
organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konsorcjum Infect-ERA

Na podstawie art. 18 pkt 4 oraz w związku z art. 20 ust. 1 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 „INFECT-ERA
2014”, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konsorcjum Infect-ERA.
1. Adresaci konkursu:
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą
występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i 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
wnioskodawcami2.
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 mogą być zgłaszane projekty badawcze, których koordynatorzy lub
kierownicy posiadają co najmniej stopnień naukowy doktora i udokumentowany
dorobek naukowy.
2.3. Koordynatorzy lub kierownicy w projektach powinni być zatrudnieni w polskich
jednostkach naukowych, posiadać niezbędne kwalifikacje, dostęp do przewidzianej w
projekcie infrastruktury badawczej oraz dysponować zasobami, umożliwiającymi
realizacją projektu.
2.4. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o sfinansowanie uzasadnionych i
niezbędnych kosztów bezpośrednio związanych z przedstawionym we wniosku
projektem badawczym, w tym m.in.: zakupu aparatury naukowo-badawczej, przy czym
koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać
wartości 500 tys. zł, zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 w związku z art. 2
pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
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W ramach niniejszego konkursu dopuszczane będą projekty obejmujące tematykę: „Ocena
patogenności mikrobów oraz roli flory bakteryjnej w homeostazie. Wpływ mikroorganizmów i
probiotyków na zapobieganie lub leczenie infekcji” oraz „Rozwój nowych technik badań wstępnych faz
infekcji”.
2
W ramach niniejszego konkursu nie będzie udzielana pomoc publiczna.
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2.5. Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w konkursie określa załącznik
nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, wprowadzonym uchwałą
Rady Narodowego Centrum Nauki nr 71/2013 z dnia 12 września 2013 r.
2.6. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich,
z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec
zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
3. Sposób i termin składania wniosków uzupełniających:
3.1. Zakres informacji wymaganych we wniosku o finansowanie projektu badawczego,
składanym do Narodowego Centrum Nauki określa załącznik do uchwały nr 85/2013
Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 listopada 2013 r.
3.2. 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.pl
w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o zakwalifikowaniu wniosku
do finansowania. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania
się o przyznanie środków przez Dyrektora NCN.
3.3. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz
z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć w terminie o którym mowa w pkt 3.2 na
adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem:
„Konkurs INFECT-ERA”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska SA).
3.4. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie
internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

4. Finansowanie
4.1. Wnioskodawca
zobowiązany
jest
przedłożyć
kopię
umowy
konsorcjum
międzynarodowego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora w decyzji o przyznaniu
środków finansowych.
5. Nakłady finansowe:
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację projektów w ramach konkursu „INFECT-ERA 2014” w kwocie 500 tys. euro.
Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki
prof. dr hab. Michał Karoński
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