Załącznik do uchwały Rady NCN nr 115/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków
przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie
projekty badawcze.

Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART
na polsko-austriackie projekty badawcze

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza uchwała określa warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie przez
NCN polskiej części projektów badawczych planowanych do realizacji przez polskie
zespoły badawcze1 w konkursie MOZART.
1.2. Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie przez FWF austriackiej części
projektów badawczych planowanych do realizacji przez austriackie zespoły badawcze
w konkursie MOZART określa FWF.
1.3. Konkurs MOZART przeprowadzany jest w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure). W konkursie MOZART rolę agencji wiodącej pełni FWF.
1.4. Zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN
w konkursie MOZART określa „Regulamin przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych
organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure)”, wprowadzony uchwałą Rady NCN nr 31/2019 z dnia
14 marca 2019 r., zwany dalej „Regulaminem”.
1.5. W konkursie MOZART finansowane będą projekty badawcze, w których realizację
zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i austriackie, i dla których realizacji
zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.
2. Adresaci konkursu
Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z austriackimi
zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych.
Realizacją polskiej części projektu badawczego finansowanego przez NCN kieruje kierownik
polskiego zespołu badawczego, zwany dalej „kierownikiem projektu”. Realizacją austriackiej
części projektu badawczego finansowanego przez FWF kieruje kierownik austriackiego
zespołu badawczego.
3. Warunki przystąpienia do konkursu
Do konkursu może zostać złożony wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części
projektu badawczego w konkursie MOZART, zwany dalej „wnioskiem krajowym”:
1) w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień
naukowy doktora;
2) na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;

Przez zespół badawczy rozumie się kierownika projektu wraz z członkami zespołu badawczego, o ile są
przewidziani we wniosku.
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3) który obejmuje badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN,
w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN, przyjętych przez
Radę NCN;
4) który obejmuje realizację projektu badawczego zaplanowanego na 24 lub 36 miesięcy;
5) w którym wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części
projektu badawczego nie jest mniejsza niż 150 tys. zł;
6) w którym realizacja polskiej części projektu badawczego rozpocznie się nie wcześniej
niż 15 stycznia 2020 r.;
7) w którym kosztorys polskiej części projektu we wniosku wspólnym2 musi być wyliczony
na podstawie ogłoszonego przez NBP średniego kursu walut obowiązującego w dniu
przyjęcia przez Radę NCN niniejszej uchwały, tj. 1 EUR = 4,3015 PLN;
8) który spełnia zasady określone w Regulaminie;
9) który zawiera wszystkie elementy określone w pkt. 4.5. niniejszej uchwały.
4. Sposób i termin składania wniosków
4.1. Do konkursu są przyjmowane wnioski krajowe, do których załączone są wnioski
wspólne, przygotowywane przez polskie zespoły badawcze we współpracy
z austriackimi zespołami badawczymi, zgodnie z zasadami składania wniosków
określonymi w Regulaminie.
4.2. Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych: ZSUN/OSF (Zintegrowany
System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych
składanych do NCN i ELANE (FWF's Electronic Application Portal) dla wniosków
wspólnych składanych do FWF.
4.3. Wniosek wspólny, przygotowany zgodnie z wymaganiami FWF określonymi w programie
FWF Stand-Alone Projects, a w przypadku badań klinicznych w FWF Clinical Research
Programme, składany jest do FWF przez austriacki zespół badawczy za pośrednictwem
systemu ELANE, dostępnego na stronie https://elane.fwf.ac.at/.
4.4. Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy za pośrednictwem
systemu ZSUN/OSF, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl, w najbliższym
możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE,
nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r.
4.5. Nabór wniosków w konkursie
z zastrzeżeniem pkt. 4.7.
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4.6. Wniosek krajowy zawiera:
1) tytuł projektu badawczego (w języku polskim i w języku angielskim);
2) wniosek wspólny w formacie pdf, w wersji tożsamej z wersją złożoną w systemie
ELANE, w tym:
a) opis wspólnego projektu (Application form) zgodnie z zasadami
obowiązującymi w programie FWF Stand-Alone Projects, a w przypadku
badań klinicznych w FWF Clinical Research Programme (w języku
angielskim);
Przez wniosek wspólny rozumie się wniosek składany przez zespół austriacki w systemie FWF ELANE,
obejmujący wszelkie dokumenty wymagane przez FWF zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie FWF
Stand-Alone Projects, a w przypadku badań klinicznych w FWF Clinical Research Programme. Wniosek wspólny
może stanowić załącznik do nie więcej niż jednego wniosku krajowego; informacje ujęte we wniosku krajowym
muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku wspólnym.
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b) CV wraz z wykazem publikacji członków polskich i austriackich zespołów
badawczych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie FWF StandAlone Projects, a w przypadku badań klinicznych w FWF Clinical Research
Programme (w języku angielskim);
c) inne dokumenty wymagane przez FWF zgodnie z zasadami obowiązującymi
w programie FWF Stand-Alone Projects, a w przypadku badań klinicznych
w FWF Clinical Research Programme;
3) popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (1 strona w języku polskim
i 1 strona w języku angielskim);
4) plan badań (w języku polskim i w języku angielskim) przedstawiający zadania
badawcze przewidziane do realizacji przez polski zespół badawczy;
5) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac
poszczególnych wykonawców projektu badawczego po stronie polskiej (w języku
angielskim);
6) kosztorys polskiej części projektu badawczego (w języku angielskim), sporządzony
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
7) informacje o planowanej w projekcie badawczym współpracy międzynarodowej,
wykraczającej poza wymaganą w konkursie współpracę z austriackimi zespołami
badawczymi, w tym o zagranicznych instytucjach naukowych (w języku angielskim);
8) informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym wymaganych zgód,
opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego
zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk
przyjętych w danej dyscyplinie naukowej (w języku angielskim);
9) w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne
planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań (w języku
angielskim);
10) w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub
zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik
projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub z innych źródeł, opis
zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich
finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim);
11) w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który
nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące
badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz z wykazem publikacji
oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia
umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku angielskim);
12)

w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę polskich
podmiotów określoną w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, porozumienie
o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego, zawierające
m.in. następujące elementy: określenie stron porozumienia ze wskazaniem lidera,
określenie przedmiotu i okresu trwania porozumienia obejmującego okres realizacji
projektu badawczego, upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do
występowania w imieniu całej grupy podmiotów w postępowaniu o przyznanie
środków finansowych i realizację projektu badawczego, zobowiązanie lidera do
przekazywania pozostałym stronom informacji otrzymanych z NCN, podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy
podmiotów (w języku polskim);
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13) oświadczenia administracyjne kierownika projektu i wnioskodawcy wymagane we
wniosku.
4.7. W przypadku decyzji Rady NCN o zakończeniu naboru wniosków, informacja o tym
zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Centrum, dostępnej pod
adresem: https://www.ncn.gov.pl/ oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż
3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.
5. Sposób oceny wniosków
Sposób oceny wniosków określa Regulamin przyjęty uchwałą Rady NCN nr 31/2019 z dnia
14 marca 2019 r. oraz dokumenty regulujące proces oceny merytorycznej, obowiązujące
w programie FWF Stand-Alone Projects, dostępne pod adresem: https://www.fwf.ac.at/en/
research-funding/fwf-programmes/stand-alone-projects/, a w przypadku badań klinicznych
w programie FWF Clinical Research Programme, dostępne pod adresem:
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/programme-clinical-research-klif/.
6. Rozstrzygnięcie konkursu
6.1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku
krajowego. Z uwagi na przyjęty w konkursie tryb oceny wniosków, Centrum zastrzega sobie
prawo niezałatwienia sprawy w tym terminie, o czym wnioskodawcy będą informowani
poprzez wysłanie informacji na adres email wnioskodawcy wskazany we wniosku, wraz ze
wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.
6.2. Wyniki konkursu przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.

7. Nakłady finansowe
7.1. Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
przez polskie zespoły badawcze w konkursie MOZART w kwocie 5,5 mln zł.
7.2. Rada NCN może zwiększyć wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na
realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie MOZART.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady
Narodowego Centrum Nauki
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