Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.84.2015
UCHWAŁA NR 84/2015
z dnia 8 października 2015 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie określenia warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej

§ 1.
Na podstawie art. 18 pkt 4, art. 20 i art. 21 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 wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków
na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej, określonych
przez Radę NCN uchwałą nr 33/2015 z dnia 23 marca 2015 r.:












§ 6 pkt 3 zostaje skreślony;
§ 6 pkt 4 otrzymuje oznaczenie § 6 pkt 4;
§ 8 zostaje skreślony;
§ 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Jeśli w skład grupy partnerów przygotowujących
wniosek wspólny, o którym mowa w § 7, wchodzą przedstawiciele dwóch lub więcej
podmiotów polskich, podmioty te zobowiązane są utworzyć konsorcjum naukowe
i jedynie w tej formie mogą występować o finansowanie do Narodowego Centrum
Nauki.”;
§ 9 zostaje skreślony;
§ 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioskodawcy składają do Narodowego Centrum
Nauki tzw. wniosek wstępny za pośrednictwem systemu OSF, zgodnie z zakresem
danych wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu”;
§ 10 otrzymuje oznaczenie § 11;
§ 10 otrzymuje nowe brzmienie: „Wniosek wstępny należy przesłać do Narodowego
Centrum Nauki wyłącznie drogą elektroniczną nie później niż w terminie zakończenia
naboru wniosków wspólnych, o których mowa w § 7. W przypadku konkursów
dwuetapowych przez termin zakończenia naboru wniosków wspólnych rozumie się
termin zakończenia naboru wspólnych wniosków pełnych (tzw. full proposal).”;
§ 11 otrzymuje oznaczenie § 12 i występujący w treści § 10 otrzymuje oznaczenie
§ 11, a pkt 3 zostaje uzupełniony o przypis w brzmieniu: „Dotyczy tych konkursów,
w których decyzja o przyznaniu finansowania na realizację projektu wydawana jest
przez Narodowe Centrum Nauki, które przekazuje środki bezpośrednio na rachunek
Wnioskodawcy, w oparciu o umowę zawartą między Centrum, Wnioskodawcą
a kierownikiem polskiej części projektu.”;


















§ 13 otrzymuje oznaczenie § 14;
§ 14 otrzymuje oznaczenie § 15;
§ 16 otrzymuje oznaczenie § 17;
§ 17 otrzymuje oznaczenie § 18, a występujący w treści § 16 otrzymuje oznaczenie
§ 17;
§ 18 otrzymuje oznaczenie § 19;
§ 19 otrzymuje oznaczenie § 20;
§ 20 otrzymuje oznaczenie § 21 w brzmieniu: „Koordynator Dyscyplin przedkłada do
zatwierdzenia Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki listę rankingową projektów
z udziałem polskich zespołów badawczych, znajdujących się na ostatecznym wykazie
rekomendowanych
do
finansowania,
uzgodnionym
przez
podmioty
współorganizujące dany konkurs międzynarodowy.”;
§ 21 otrzymuje oznaczenie § 22 w brzmieniu: „Środki finansowe dla polskiego
wnioskodawcy na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do
finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursów międzynarodowych przyznaje
w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, o ile odrębne przepisy
danego konkursu nie stanowią inaczej. Przyznawanie środków finansowych na
zadania realizowane przez partnerów z zagranicy podlega zasadom ustalonym przez
podmioty współorganizujące konkurs międzynarodowy.”;
§ 22 otrzymuje oznaczenie § 23;
§ 23 otrzymuje oznaczenie § 24;
§ 24 otrzymuje oznaczenie § 25;
§ 25 otrzymuje oznaczenie § 26;
§ 26 otrzymuje oznaczenie § 27;
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Warunków oraz regulaminu przyznawania środków
na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach
międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy
wielostronnej otrzymują nowe brzmienie.
§ 2.

Tekst jednolity warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych
przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej wraz w wprowadzonymi
zmianami, o których mowa w § 1., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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