Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.76.2018

UCHWAŁA NR 76/2018
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian 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
§1
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2018 r. poz. 947) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące
zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013
z dnia 12 grudnia 2013 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian wprowadzonych uchwałą
Rady NCN nr 48/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.:













w § 2 skreśla pkt 8) i 10) oraz zmienia oznaczenie pkt 9) na pkt 8);
w § 4 skreśla zapis „oraz raportów końcowych z realizacji projektów badawczych oraz
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora”;
przyjmuje nową treść § 6 w brzmieniu: „Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy o NCN Rada
dokonuje wyboru członków Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę
wniosków złożonych w konkursach na projekty badawcze, staże po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora oraz stypendia doktorskie. Rada w swoim wyborze
kieruje się następującymi zasadami:”;
w § 7 skreśla zapis „Rada wybiera Zespoły Ekspertów przy założeniu, że”, wraz
ze skreśleniem pkt 1) i 2) tego zapisu;
wprowadza nową treść § 8 w brzmieniu: „Wnioski o finansowanie składa
się w ramach dyscyplin lub grup dyscyplin, tzw. paneli NCN określonych przez Radę
NCN, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN, w trzech
działach:
1) Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, zwanych dalej „HS”,
2) Naukach Ścisłych i Technicznych, zwanych dalej „ST”,
3) Naukach o Życiu, zwanych dalej „NZ”.”;
zmienia oznaczenie § 8 na § 9, w treści którego skreśla zapis „o finansowanie
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich
w Narodowym Centrum Nauki”;
zmienia oznaczenie § 9 na § 10;
zmienia oznaczenie § 10 na § 11;
zmienia oznaczenie § 11 na § 12;
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zmienia oznaczenie § 12 na § 13, w którym przyjmuje nową treść w brzmieniu:
„Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym
etapie oceny.”;
zmienia oznaczenie § 13 na § 14;
zmienia oznaczenie § 14 na § 15;
zmienia oznaczenie § 15 na § 16;
zmienia oznaczenie § 16 na § 17;
zmienia oznaczenie § 17 na § 18, w którym w pkt. 1) skreśla zapisy: „co najmniej”,
„na realizację projektów”, „na dany konkurs”, wprowadzając w zamian zapisy:
„na dany konkurs”, „we wnioskach”, a w pkt. 2) skreśla zapisy: „powoływanych przez
Dyrektora NCN”, „przez Zespół Ekspertów”, „SONATA”, „SYMFONIA”;
zmienia oznaczenie § 18 na § 19;
zmienia oznaczenie § 19 na § 20, w którym skreśla zapis „dla danego konkursu”
wprowadzając w zamian „na dany konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin
lub grup dyscyplin” i skreśla w treści zapis „§ 22” wprowadzając w zamian „§ 23”;
zmienia oznaczenie § 20 na § 21, w którym skreśla zapis „w konkursie”,
wprowadzając w zamian zapis: „w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup
dyscyplin”;
zmienia oznaczenie § 21 na § 22, w którym skreśla zapis „§ 20” wprowadzając
w zamian „§ 21” i skreśla w treści zapis: „dla paneli lub grup paneli” wprowadzając
w zamian „na dany konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin”;
zmienia oznaczenie § 22 na § 23;
zmienia oznaczenie § 23 na § 24;
zmienia oznaczenie § 24 na § 25;
skreśla § 25;
skreśla § 26;
skreśla § 27;
zmienia oznaczenie § 28 na § 26, w którym przyjmuje nową treść w brzmieniu:
„Do zasad oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich stosuje
się odpowiednio przepisy § 11 do § 25 za wyjątkiem § 14 pkt 3, § 17, § 18 i § 23.”;
zmienia oznaczenie § 29 na § 27;
zmienia oznaczenie § 30 na § 28, w którym skreśla zapis „na finansowanie
stypendiów” wprowadzając w zamian „na dany konkurs” i skreśla w treści zapisy:
„HS, ST, NZ”, „w konkursie”, wprowadzając zapis „dyscyplin lub grup dyscyplin”;
zmienia oznaczenie § 31 na § 29, w którym przyjmuje nową treść w brzmieniu:
„Kierownik projektu nie może być wskazany we wniosku jako osoba reprezentująca
podmiot, który ubiega się o środki finansowe”;
zmienia oznaczenie § 32 na § 30;
zmienia oznaczenie § 33 na § 31, w którym skreśla zapis „§ 40” wprowadzając
w zamian „§ 37”;
zmienia oznaczenie § 34 na § 32;
zmienia oznaczenie § 35 na § 33;
zmienia oznaczenie § 36 na § 34, w którym skreśla zapis „FUGA”;
zmienia oznaczenie § 37 na § 35;
skreśla § 38 oraz powiązany z treścią odsyłacz nr 3;
zmienia oznaczenie § 39 na § 36;
zmienia oznaczenie § 40 na § 37;
zmienia oznaczenie § 41 na § 38;
skreśla § 42;
skreśla § 43;
skreśla § 44;
skreśla § 45;
skreśla § 46;
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skreśla § 47;
skreśla § 48;
skreśla § 49;
skreśla § 50;
przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków o finansowanie
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich
w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”;
skreśla załącznik nr 2;
skreśla załącznik nr 3;
przyjmuje nową treść załącznika o nazwie: „Koszty w projektach badawczych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki” i zmienia jego oznaczenie
z załącznika nr 4 na załącznik nr 2.
§2

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich z uwzględnieniem zmian, o których mowa
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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