Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.95.2020

UCHWAŁA NR 95/2020
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
§1
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące
zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady NCN
nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian wprowadzonych
uchwałą Rady NCN nr 61/2020 z dnia 21 maja 2020 r.:
1)

w § 3:
a)

po pkt 11 dodaje nowe nadając im oznaczenie pkt 12, pkt 13, pkt 14 i pkt 15
w brzmieniu:

− „12) współpracy Lead Agency Procedure, LAP (tj. Procedura Agencji Wiodącej) –
należy przez to rozumieć współpracę między instytucjami finansującymi badania
naukowe, w ramach której do konkursów krajowych otwieranych przez te instytucje
można występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych
planowanych do realizacji z udziałem zagranicznych zespołów badawczych
ubiegających się równolegle o środki finansowe na te projekty w instytucjach
podejmujących współpracę;”,
− „13) agencji wiodącej – należy przez to rozumieć instytucję finansującą badania
naukowe odpowiedzialną za proces oceny merytorycznej wniosków o finansowanie
projektów, planowanych do realizacji w ramach współpracy LAP;”,
− „14) instytucjach partnerskich – należy przez to rozumieć zagraniczne instytucje
finansujące badania naukowe w ramach współpracy LAP, w oparciu o porozumienia
zawarte przez NCN z tymi instytucjami;”,
− „15) wniosku OPUS LAP – należy przez to rozumieć wniosek o finansowanie
projektu badawczego zaplanowanego w ramach współpracy LAP, składany przez
polski zespół badawczy w konkursie OPUS, o ile przewidziano taką możliwość
w ogłoszeniu o konkursie;”,

2)

b)

zmienia oznaczenie pkt 12 na pkt 16,

c)

zmienia oznaczenie pkt 13 na pkt 17;

w § 8 skreśla tiret czwarte;
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3)

§ 20 uzupełnia o zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku wniosków OPUS LAP, również każdy z zagranicznych zespołów
badawczych zaangażowany w projekt składa wniosek do właściwej dla niego instytucji
partnerskiej, zgodnie z zasadami określonymi przez te instytucje.”;

4) § 24 uzupełnia o zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku wniosków OPUS LAP oceny formalnej dokonują również instytucje
partnerskie w odniesieniu do wniosków złożonych przez zagraniczne zespoły
badawcze, zgodnie z zasadami określonymi przez te instytucje.”;
5) zmienia oznaczenie § 25 na § 27;
6) zmienia oznaczenie § 26 na § 25 oraz:
a) w pkt 2 skreśla wyraz „dany”,
b) po pkt 3 dodaje nowy nadając mu oznaczenie pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku wniosków OPUS LAP, ocena obejmuje również weryfikację czy
wnioski złożone przez zagraniczne zespoły badawcze do właściwych instytucji
partnerskich uzyskały pozytywną ocenę pod względem formalnym.”;
7) zmienia oznaczenie § 27 na § 26 oraz w treści skreśla wyrazy „przez Koordynatora
Dyscyplin”;
8) w § 32 pkt 6 nadaje brzmienie;
„6) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu
oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie
może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy oceny kryterium:
zarządzania danymi, kwestii etycznych planowanych badań, a w przypadku
konkursów: OPUS, PRELUDIUM BIS również oceny kryterium udziału kierownika
projektu w projektach badawczych finansowanych z programów ramowych Unii
Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji (w tym oceny udziału
kierowników zagranicznych zespołów badawczych w tego typu projektach w przypadku
wniosków OPUS LAP);”;
9) w § 33 nadaje brzmienie:
„§ 33. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania wnioski, dla których suma
wnioskowanych do NCN środków finansowych nie przekracza wysokości środków
ustalonych przez Radę na dany konkurs w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup
dyscyplin, z zastrzeżeniem § 34. W przypadku wniosków OPUS LAP, Zespół
Ekspertów rekomenduje do finansowania tylko te, które znajdują się w 20% najwyżej
ocenionych wniosków spośród wszystkich złożonych w konkursie OPUS w ramach
poszczególnych paneli NCN. Warunkiem finansowania przez NCN wniosków
OPUS LAP jest zatwierdzenie tych rekomendacji przez właściwe dla zagranicznych
zespołów badawczych instytucje partnerskie, z zastrzeżeniem zdania pierwszego.”;
10) po § 35 dodaje nowy nadając mu oznaczenie § 36 w brzmieniu:
„§ 36. W przypadku wniosków OPUS LAP środki finansowe dla polskich zespołów
badawczych przyznawane są na realizację tylko tych projektów, dla których instytucje
partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.”;
11) zmienia oznaczenie § 36 na § 37;
12) zmienia oznaczenie § 37 na § 38 oraz w pkt 4 dodaje zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku wniosków OPUS LAP, decyzja o przyznaniu środków finansowych na
realizację projektu przez polski zespół badawczy zostaje wydana pod warunkiem,
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że pozostałe instytucje partnerskie również przyznają zagranicznym zespołom
badawczym środki finansowe na realizację tego projektu.”;
13) zmienia oznaczenie § 38 na § 39;
14) w załączniku nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków w konkursach na projekty badawcze”:
− przyjmuje nową treść Dział I. „Kryteria oceny wniosków w konkursie OPUS”,
− przyjmuje nową treść Dział III. „Kryteria oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM
BIS”,
− przyjmuje nową treść Dział V. „Kryteria oceny wniosków w konkursie SONATA”;
15) przyjmuje nową treść załącznika nr 2 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych”.
§2
Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, z uwzględnieniem zmian,
o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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