Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.69.2019

UCHWAŁA NR 69/2019
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
w konkursie IDEALAB „Postępowanie w obliczu zagrożeń”
na przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze finansowane
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
na lata 2014-2021
§1
Na podstawie art. 18 pkt 4, art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 20 ust. 1 pkt 4
i pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz.
947 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o NCN”, uwzględniając:
1) Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu
Finansowego EOG w dniu 8 września 2016 r., zgodnie z art.10.5 Protokołu 38c do
Umowy o EOG i zatwierdzonymi przez Stały komitet Państw EFTA w dniu
23 września 2016 r., ustanawiający Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2014-2021;
2) Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata
2014-2021 pomiędzy Islandią, Księstwem Lichtenstein oraz Królestwem Norwegii
a Rzeczpospolitą Polską, podpisanym 20 grudnia 2017 r.,
3) Wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmów Finansowych w zakresie dotyczącym
realizacji Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021, w szczególności Wytyczne
dotyczące programów badawczych - Zasady opracowywania i wdrażania programów
w obszarze „Badania” Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2014-2021, zwane dalej „Wytycznymi”,
4) Umowę w sprawie Programu „Badania Podstawowe” pomiędzy Komitetem
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskim Ministerstwem Spraw
Zagranicznych a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r.
5) Kompetencje Komitetu Programu określone w Wytycznych,
Rada Narodowego Centrum Nauki przyjmuje zaakceptowane przez Komitet Programu
warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie IDEALAB
„Postępowanie w obliczu zagrożeń” na przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze.
Stanowią one załączniki (nr 1 – 4) do niniejszej uchwały.
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§2
Mając na uwadze warunki określone w § 1, Rada Narodowego Centrum Nauki dodatkowo
w konkursie IDEALAB przyjmuje następujące zasady:
1. Wybór Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków w konkursie
odbywa się zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy o NCN, na zasadach określonych uchwałą
Rady NCN nr 26/2018 z dnia 8 marca 2018 r., z zastrzeżeniem, że przy wyborze
Rada NCN kieruje się następującymi zasadami:
a)

eksperci muszą być rezydentami i pracować w innych państwach niż Polska,
Islandia, Liechtenstein i Norwegia;

b)

ekspertów wyłania się spośród wybitnych naukowców, przede wszystkim na
podstawie wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej i właściwego zakresu
kompetencji, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie
w szczególności w ramach formuły sandpit/idélab, oraz doświadczenie
w realizacji projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym.

2. Do realizacji zadań w projekcie badawczym można zaangażować naukowców ze
stopniem naukowym doktora na nowym stanowisku typu post-doc z wynagrodzeniem
w wysokości 120 tys. zł rocznie, na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy osoby, która spełni łącznie następujące warunki:
a) uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem
zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas
przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni)
udokumentowanych
zasiłkach
chorobowych
lub
świadczeniach
rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego
okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach
związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za
każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania
przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
b) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez
komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego
projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego
oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów
odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu
o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie
realizowany projekt badawczy;
c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego
wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich
z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,
Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, o ile jest to uzasadnione
szczególnymi okolicznościami przedstawionymi we wniosku. Zasadność
podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie Zespołu Ekspertów.
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3. Do realizacji zadań w projekcie badawczym można angażować studentów
i doktorantów w ramach wynagrodzeń i stypendiów naukowych NCN. Stypendia
naukowe NCN przyznawane są zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów
naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.,
z zastrzeżeniem, że:
a) budżet stypendiów naukowych NCN w przeliczeniu na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi co najwyżej 30 tys. zł;
b) stypendium naukowe NCN wynosi od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł miesięcznie,
a jego wysokość ustala kierownik projektu w zależności od zakresu zadań,
jakie przewiduje dla stypendysty w projekcie badawczym;
c) stypendia naukowe NCN są kosztem niekwalifikowalnym w przypadku
projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie
stanowić pomoc publiczną.

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