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Odpowiedzi na pytania z webinarium dla polskich zespołów badawczych składających wnioski 

do konkursu Weave-UNISONO 

1. Jakie kraje są planowane do współpracy z Polską zarówno jako agencja wiodąca, jak i 

partnerska? 

 

W programie Weave (https://weave-research.net/) uczestniczy obecnie 12 europejskich instytucji 

finansujących badania naukowe z Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Luksemburga, 

Norwegii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Polski. NCN od 2021 r. kontynuuje w programie Weave 

współpracę instytucjami partnerskimi z: Austrii (FWF), Czech (GAČR), Słowenii (ARRS), Szwajcarii 

(SNSF), Niemiec (DFG). W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie współpracy NCN o inne 

instytucje finansujące badania naukowe uczestniczące w programie Weave, o czym będziemy na 

bieżąco informować na stronie internetowej NCN. 

 

2. Czy planowane są kolejne daty konkursów? W niektórych przypadkach deadline jest już w 

tym miesiącu. 

Terminy naborów wniosków wspólnych określane są przez agencje wiodące 

(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=14). Program 

Weave planowany jest jako program długofalowej współpracy i będzie kontynuowany w kolejnych 

latach, podobnie jak konkurs Weave-UNISONO i konkurs OPUS LAP/ Weave. 

3. Czy wnioski które obecnie są składane w ramach konkursu JPI Urban Europe, będą w drugim 

etapie wnioskowane i realizowane w oparciu o zasady konkursu Weave Unisono? 

 

Nie. Konkurs Weave-UNISONO i konkurs JPI Urban Europe to odrębne konkursy, dla których 

obowiązują odrębne zasady i dokumentacja konkursowa.  

 

4. W programie Weave-Unisono NCN nie jest agencją wiodącą. Czyli jeśli mam pomysł na 

projekt i znajdę partnera zagranicznego, to partner zagraniczny będzie musiał złożyć wniosek 

wspólny. Kto zatem będzie kierownikiem projektu? Czy kierownikiem projektu jest osoba 

wyznaczona w danym kraju, w części związanej z realizacją zadań krajowych? 

 

W konkursie Weave-UNISONO rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska (FWF, GAČR, 

ARRS, DFG lub SNSF) właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. 

Zaangażowane we współpracę naukową zespoły badawcze – współwnioskodawcy – wskazują ze 

swojego grona wnioskodawcę koordynującego, tj. zagraniczny zespół badawczy z: Austrii, Czech, 

https://weave-research.net/
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=14
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Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, który pełni rolę organizacyjną i koordynującą oraz odpowiada 

za złożenie kompletnego wniosku wspólnego do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG 

lub SNSF.  

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika 

projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu kieruje kierownik polskiego zespołu 

badawczego. 

 

5. Czy jest jakiś próg procentowy udziału polskiej jednostki w ogólnym budżecie projektu - np. 

nie więcej niż 45%? Zakładając np. jako instytucję wiodącą GACR. 

 

Nie ma takiego progu, a decyzja o tym, która instytucja ma pełnić rolę agencji wiodącej, 

odpowiedzialnej za ocenę merytoryczną wniosku, należy do zaangażowanych we współpracę 

zespołów badawczych. 

Koszty, o które polski zespół badawczy wnioskuje do NCN muszą być zasadne w stosunku do 

przedmiotu i zakresu badań. 

 

6. Czy budżet we wniosku wspólnym ma być przeliczony na EURO - także polskie koszty? 

 

Tak. Budżet na realizację zadań przez polski zespół we wniosku krajowym w ZSUN/OSF należy 

podać w złotych, a we wniosku wspólnym – w euro, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w 

dół. Kosztorys polskiej części projektu we wniosku wspólnym należy wyliczyć na podstawie kursu 

walut wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Weave-UNISONO (dla wniosków krajowych 

składanych do 31.12.2021 r., kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu 

we wniosku wspólnym: 1 EUR= 4,4385 PLN).  

Jeśli agencja wiodąca wymaga podania kosztorysów zespołów badawczych w innej walucie niż 

euro, należy zapoznać się z wytycznymi tej agencji wiodącej w tym zakresie. 

 

7. W wymogach NCN istnieje limit wynagrodzeń wykonawców, podczas gdy w GACR tego limitu 

nie ma, co generuje bardzo dużą nierównowagę w budżecie (na korzyść czeskich kolegów). Czy 

nierównowaga kosztów wynagrodzeń (przy takiej samej liczebności zespołów badawczych) 

będzie oceniona negatywnie? 

Kosztorysy zaplanowane we wnioskach wspólnych na realizację zadań badawczych przez 

partnerskie zespoły badawcze muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności 

kosztów obowiązującymi w instytucji partnerskiej właściwej dla danego zespołu badawczego.  

Kosztorys polskiej części projektu uwzględniony we wniosku krajowym oraz we wniosku 

wspólnym musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, które 

zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do 

Regulaminu). Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie 

przyznawania stypendiów. Ocena kwalifikowalności wydatków jest dokonywana na etapie oceny 

formalnej. 

Zasady oceny merytorycznej wniosków wspólnych określa agencja wiodąca, właściwa dla 

wnioskodawcy koordynującego, tj. FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. W razie pytań związanych z 

zasadami i kryteriami oceny merytorycznej wniosków wspólnych prosimy o bezpośredni kontakt 

z partnerskim zespołem badawczym afiliowanym w kraju agencji wiodącej lub z agencją wiodącą. 

 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
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8. Komu składane są raporty cząstkowe i końcowy? 

Realizacja projektu badawczego przez polskie i zagraniczne zespoły badawcze, w tym 

raportowanie, podlegają zasadom obowiązującym w NCN i we właściwych instytucjach 

partnerskich. 

Zgodnie z zasadami NCN, kierownik projektu i podmiot po stronie polskiej składają w NCN raporty 

roczne oraz raport końcowy (w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu). 

 

9. W innych konkursach NCN oceniany jest dorobek kierownika projektu. Agencja GACR 

wymaga jedynie informacji na temat dorobku kierownika czeskiego. Czy mimo to gdzieś takie 

informacje o polskim kierowniku należy umieścić? 

 

Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców zgodnie z wymogami 

określonymi w konkursie agencji wiodącej otwartym na potrzeby programu Weave i musi 

obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty. 

Zgodnie z Wytyczymi GACR (https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/02/LA-Terms-and-

Conditions-GACR-Lead-Agency-2022-1.pdf ) wymagane jest dołączenie do wniosku wspólnego 

składanego do GACR CV kierownika projektu po stronie czeskiej oraz kierownika/ kierowników 

projektu po stronie zagranicznej. 

 

10.Czy w ocenie merytorycznej oceniany jest dorobek naukowy zarówno kierownika z agencji 

wiodącej (czyli wnioskodawcy koordynującego) wraz z kierownikiem z agencji partnerskiej? 

Tak, oceniany jest dorobek wszystkich kierowników projektu (dwóch w przypadku współpracy 

dwustronnej lub trzech w przypadku współpracy trójstronnej).  

W razie pytań związanych z zasadami i kryteriami oceny merytorycznej wniosków wspólnych 

prosimy o bezpośredni kontakt z partnerskim zespołem badawczym afiliowanym w kraju agencji 

wiodącej lub z agencją wiodącą. 

11.W jakim języku wystawiane są recenzje? Mieliśmy doświadczenie ze agencją wiodącą z Czech 

przysyłała recenzje w j. czeskim, co jednak utrudnia ich zrozumienie. Czy możecie państwo 

wspólnie ustalić, że wszystkie recenzje udostępniane będą w j angielskim? 

 

Dokumentację procesu oceny udostępnia wnioskodawcy koordynującemu agencja wiodąca 

zgodnie z przyjętym w tej agencji trybem. Instytucje uczestniczące w programie Weave dążą do 

tego, by dokumentacja ta była udostępniana w języku angielskim.  

 

12.Jeśli partnerem wiodącym jest Słowenia, to niezależnie od ogłoszenia tam terminu należy 

założyć wniosek w OSF? 

 

Tak. Wniosek wspólny, zawierający wszystkie dokumenty wraz z załącznikami, musi być 

przygotowany zgodnie z wymogami agencji wiodącej obowiązującymi w jej konkursie krajowym 

otwartym na potrzeby programu Weave i złożony do agencji wiodącej przez wnioskodawcę 

koordynującego, afiliowanego w kraju agencji wiodącej, w wymaganym przez tę agencję terminie. 

Dodatkowo, każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do 

właściwej dla siebie instytucji, niebędącej agencją wiodącą komplet wymaganych przez nią 

dokumentów. Zespół badawczy z Polski w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku 

wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych musi złożyć w NCN za 

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/02/LA-Terms-and-Conditions-GACR-Lead-Agency-2022-1.pdf
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/02/LA-Terms-and-Conditions-GACR-Lead-Agency-2022-1.pdf
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pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wniosek krajowy w konkursie Weave-UNISONO, zawierający 

wniosek wspólny w wersji tożsamej ze złożoną do agencji wiodącej. 

 

13.Czy jeżeli agencją wiodącą będzie Słowenia, która ogłosi nabór późną jesienią, to czy i tak 

mamy otworzyć wniosek przed 30 września, aby móc go realizować od 2022 roku? 

 

We wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF do dnia 

30 września 2021 r. (włącznie) możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez 

polskie zespoły badawcze począwszy od 2022. We wnioskach krajowych, nad którymi prace 

zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF od dnia 1 października 2021 r. (włącznie) możliwe jest 

zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 

2023 roku. 

W przypadku wniosków wspólnych składanych do agencji wiodących, w których zaplanowano 

kosztorysy zespołów polskich od roku 2022, należy upewnić się, że: 

- prace nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF zostaną rozpoczęte przed 30 września 

2021; 

- wniosek krajowy zostanie wysłany do NCN w ciągu 45 dni od rozpoczęcia nad nim prac w 

ZSUN/OSF. 

 

14.Czy są ogólne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób ma wyglądać sam opis projektu? Na 

Słowenii postępowanie konkursowe będzie ogłoszone dopiero jesienią. Czy zatem należy czekać 

aż do tego czasu, czy są jakieś wytyczne aby móc już zacząć przygotowywać "projekt" wniosku? 

 

Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców zgodnie z wymogami 

określonymi w konkursie agencji wiodącej otwartym na potrzeby programu Weave i musi 

obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty. 

Jeśli agencja wiodącą nie udostępniła jeszcze aktualnej dokumentacji konkursowej, możliwe jest 

zapoznanie się z archiwalnymi zasadami konkursowymi. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z 

zagranicznym partnerem naukowym. Konieczne jest jednak, by wniosek wspólny składany w 

bieżącym konkursie agencji wiodącej był przygotowany zgodnie z aktualnymi wymogami tej 

agencji.  

 

15.Czy jeśli agencją wiodącą jest agencja czeska, mogę ubiegać się o finansowanie projektu jako 

strona polska, równocześnie kierując projektem Sonata? 

 

Tak, pod warunkiem, że nie kieruje Pani aktualnie więcej niż dwoma projektami NCN. 

Maksymalnie można być kierownikiem trzech projektów finansowanych w ramach konkursów 

NCN. Do tych trzech projektów zalicza się projekt realizowany oraz znajdujący się w procesie 

oceny (w tym również projekt  wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze) lub 

zakwalifikowany do finansowania. 

Ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi określa Rozdział III Regulaminu 

przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w 

konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o 

procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf
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16.Czy do limitu kierowania trzema projektami NCN będącymi w realizacji lub w ocenie jest 

brany pod uwagę projekt zakończony, ale jeszcze nie rozliczony przez NCN? 

 

Do limitu trzech projektów wliczane są projekty zakończone, dla których nie złożono jeszcze 

raportu końcowego. Do limitu tego nie wlicza się projektów, do których złożono już raport 

końcowy.  

 

17.Czy istnieje możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosku niespełniającego wymagań 

formalnych? 

 

Zgodnie z zasadami NCN, nie ma możliwości poprawiania wniosków krajowych po ich wysłaniu w 

systemie ZSUN/OSF. Dopuszczalne są tylko uzupełnienia formalne takie jak np. brakujące podpisy 

lub upoważnienia.  

Niektóre agencje wiodące umożliwiają wnioskodawcom zagranicznym poprawianie wniosków 

wspólnych po ich złożeniu. W przypadku, w którym wniosek wspólny złożony do agencji wiodącej 

zostanie poprawiony w zakresie danych dotyczących polskiej części projektu i złożony powtórnie 

na wezwanie tej agencji, poprawiony wniosek wspólny należy załączyć do wniosku krajowego w 

systemie ZSUN/OSF (jeśli wniosek ten nie został jeszcze wysłany) lub wysłać do NCN drogą 

elektroniczną.  

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-

IFA.pdf#page=24  

 

18.Czy zaplanowanie kosztu niekwalifikowalnego w budżecie skutkuje odrzuceniem wniosku? 

Tak, zaplanowanie kosztu niekwalifikowalnego w budżecie może skutkować odrzuceniem 

wniosku. Zgodnie z Regulaminem (§ 27), ocena formalna wniosków krajowych obejmuje m.in.: 

„ocenę czy planowane wydatki przedstawione we wniosku krajowym i we wniosku wspólnym są 

zgodne z zasadami określonymi w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we 

współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)”. 

Oznacza to, że zaplanowanie wniosku niekwalifikowalnego może skutkować odrzuceniem 

wniosku na etapie oceny formalnej.  

19.Czy dopuszczalna jest rozbieżność kosztorysu w Euro i PLN wynikająca z zaokrągleń kwot w 

przeliczeniach walutowych, np. do 1% kosztów bezpośrednich? 

Dopuszczalne są nieznaczne rozbieżności w kosztach ogółem w EUR pomiędzy wnioskiem 

krajowym w systemie ZSUN/OSF a budżetem zespołu polskiego ujętym we wniosku wspólnym, 

wynikające z przeliczenia kwot z PLN na EUR.  

20.Czy istnieje limit wysokości budżetu dla polskiej części projektu? 

 

Nie. Minimalna i maksymalna wysokość finansowania na realizację zadań przez polski zespół nie 

jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). 

Kosztorys polskiej części projektu uwzględniony we wniosku krajowym oraz we wniosku 

wspólnym musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, które 

zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do 

Regulaminu). Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie 

przyznawania stypendiów. 

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=24
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/WEAVE-UNISONO-IFA.pdf#page=24
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
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21.Czy można zaplanować zakup nowego detektora (jako wymiana starego) do aparatu, który 

będzie wykorzystywany w realizacji projektu? Jeżeli tak, to w której pozycji zaplanować ten 

koszt? (aparatura?) 

 

W ramach projektu można zaplanować koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac 

naukowych. W związku z tym można też zaplanować wymianę detektora na nowy, ale musi to być 

odpowiednio uzasadnione i zostanie poddane ocenie w agencji wiodącej . To, w jakiej kategorii 

kosztorysu należy zaplanować ten koszt zależy od regulacji jednostki, w której realizowany będzie 

projekt. 

Ze środków projektu nie można finansować lub współfinansować zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości jednostkowej 

przekraczającej 500 000 zł. 

Sporządzając kosztorys projektu badawczego we wniosku krajowym w systemie ZSUN/OSF należy 

zapoznać się z regulacjami wewnętrznymi podmiotu realizującego oraz z katalogiem kosztów NCN. 

 

22.Czy można  w jednym projekcie kupić kilka różnych rzeczy, np. autoklaw i sekwencjonator? 

 

Tak. W ramach projektu można zaplanować koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac 

naukowych. 

Ze środków projektu nie można finansować lub współfinansować zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości jednostkowej 

przekraczającej 500 000 zł. 

 

23.Czy w przypadku, gdy wnioskodawcą polskim jest grupa podmiotów to koszty na OA mogą 

być wnioskowane dla każdego z członków grupy podmiotów? 

 

Tak. W przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów we wniosku krajowym w systemie 

ZSUN/OSF tworzone są oddzielne kosztorysy dla lidera i każdego z partnerów, na podstawie 

których należy wyliczyć koszty Open Access dla każdego podmiotu oddzielnie. Należy pamiętać, 

że po zsumowaniu koszty te nie mogą być wyższe niż 2% kosztów bezpośrednich ogółem. 

Więcej informacji na temat kosztów OA w projektach NCN: 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow, sekcja 

„Najczęściej zadawane pytania” – „FAQ Open Access”.  

 

24.Czy w grupie polskich podmiotów, w każdej jednostce jest kierownik projektu, który jest 

oceniany naukowo, czy tylko z jednej jednostki będącej liderem w tej grupie podmiotów 

krajowych? 

W przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa polskich podmiotów określona w art. 27 ust. 1 pkt 2 

ustawy o NCN, po stronie polskiej należy wskazać tylko jednego kierownika projektu, 

zatrudnionego (planowanego do zatrudnienia) w podmiocie będącym liderem grupy podmiotów.  

Zasady oceny merytorycznej wniosków wspólnych określa agencja wiodąca, właściwa dla 

wnioskodawcy koordynującego, tj. FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. W niektórych agencjach, poza 

dorobkiem kierowników projektów, ocenie merytorycznej podlega też dorobek innych członków 

zespołów.  

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow
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W razie pytań związanych z zasadami i kryteriami oceny merytorycznej wniosków wspólnych 

prosimy o bezpośredni kontakt z partnerskim zespołem badawczym afiliowanym w kraju agencji 

wiodącej lub z agencją wiodącą. 

UWAGA: We wniosku krajowym ani we wniosku wspólnym nie należy wskazywać z imienia i 

nazwiska osób, które będą wybierane w ramach otwartych konkursów, w tym osób 

zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc oraz w ramach 

stypendiów naukowych NCN dla studentów i doktorantów przyznawanych zgodnie z 

Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze 

środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

25.Jeśli łącznie planuje się zaangażowanie 8 osób w realizację projektu (5 po stronie polskiej, 3 

po stronie zagranicznej – rolę agencji wiodącej będzie pełnił GACR), to czy finansowanie 

wynagrodzeń dla polskiego partnera odbywa się wg zasad NCN? 

 

Tak. Kosztorysy zaplanowane we wnioskach wspólnych na realizację zadań badawczych przez 

partnerskie zespoły badawcze muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności 

kosztów obowiązującymi w instytucji partnerskiej właściwej dla danego zespołu badawczego. 

Kosztorys polskiej części projektu uwzględniony we wniosku krajowym oraz we wniosku 

wspólnym musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, które 

zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do 

Regulaminu). Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w regulaminie 

przyznawania stypendiów. 

 

26.Czy w zespole krajowym można zatrudniać osoby nie będące obywatelami Polski? 

 

Ze strony NCN tak. NCN nie wymaga zgód na pracę w Polsce od osób nie będących obywatelami 

Polski, ale w niektórych krajach obowiązują wizy konieczne do wykonywania pracy na terytorium 

Polski, a dopełnienie niezbędnych formalności w tym zakresie jest obowiązkiem wnioskodawcy. 

Ponadto obowiązują tutaj regulacje jednostki będącej podmiotem realizującym projekt, 

zatrudniającym taką osobę i najpierw należy zawsze zwrócić się z zapytaniem do jednostki. 

 

27.Na jakich zasadach zatrudniane są osoby na stanowisku post-doc w projektach Weave? Czy 

na stanowisku post-doc można zatrudnić osobę która zrobiła doktorat w miejscu zatrudnienia 

bez 10 miesięcznego stażu zagranicznego? 

Warunki zatrudniania osób na stanowisku typu post-doc w konkrusie Weave-UNISONO określa 

załącznik do Regulaminu.  

Osobą zatrudnioną na stanowisku  typu post-doc może być osoba, która uzyskała stopień doktora 

w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub 

odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym 

niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. 

28.Jakie są ograniczenia finansowania etatowego kierownika PL (część/cały etat)? 

Zgodnie z katalogiem kosztów w konkursie Weave-UNISONO wynagrodzenie etatowe dla 

kierownika projektu może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w 

wysokości 150 tys. zł rocznie, przy założeniu, że w okresie pobierania tego wynagrodzenia 

kierownik projektu spełni łącznie następujące warunki: 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
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a) nie będzie pobierać innego wynagrodzenia przyznanego w ramach kosztów bezpośrednich z 

projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; 

b) nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym 

również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski; 

c) nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych. 

Wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu może być zaplanowane na okres krótszy niż 

okres realizacji projektu badawczego, w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej do okresu dla 

którego jest zaplanowane. 

29.Czy jeżeli kierownik jest zatrudniony na zasadzie wynagrodzenia dodatkowego, to 

maksymalna stawka wynagrodzenia jest taka jak w OPUS? 

 

Zgodnie z katalogiem kosztów w konkursie Weave-UNISONO w przypadku gdy kierownik projektu 

nie planuje swojego zatrudnienia w ramach wynagrodzeń etatowych budżet wynagrodzeń 

dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich 

wykonawców, łącznie co najwyżej: 

− 3 tys. zł dla jednej osoby; 

− 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu; 

− 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu. 

 

30.Czesi ogłaszają wyniki konkursu na początku 2022. Kiedy można planować np. w budżecie 

rozpoczęcie realizacji projektu? 

 

We wnioskach krajowych w systemie ZSUN/OSF, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w 

systemie ZSUN/OSF do dnia 30 września 2021 r. (włącznie) możliwe jest zaplanowanie realizacji 

projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022. W przypadku 

wniosków krajowych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do agencji GACR do 22 

kwietnia 2021 r., możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie 

zespoły badawcze począwszy od 2022. Ogłoszenie wyników w przypadku naboru w GACR w 2021 

r. jako agencji wiodącej planowane jest na początek 2022 r., dlatego też rozpoczęcie realizacji 

projektu po stronie polskiej można planować na pierwszy kwartał 2022 r.  

 

31.Czy w pliku "wniosek wspólny" wysyłanym do NCN należy umieścić kosztorys zbiorczy całego 

projektu? 

 

Tak. We wniosku krajowym w ZSUN/OSF należy podać budżet na realizację zadań przez polski 

zespół, a we wniosku wspólnym – przez wszystkie zespoły badawcze zaangażowane w dany 

projekt. Obowiązkowo wymagane jest podanie zarówno kwot, o które zespół polski wnioskuje 

do NCN, jak i szczegółowych, spójnych z podanymi w systemie ZSUN/OSF, uzasadnień tych 

kosztów we właściwej sekcji wniosku wspólnego. Nie jest wystarczające podanie tych uzasadnień 

wyłącznie w kosztorysie wypełnianym w systemie ZSUN/OSF, ponieważ kosztorys ujęty w 

systemie ZSUN/OSF nie jest przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej przez agencję 

wiodącą. Brak we wniosku wspólnym uzasadnień kosztów planowanych na realizację polskiej 

części projektu badawczego może skutkować  odrzuceniem wniosku. 

Do wniosku krajowego z systemie ZSUN/OSF należy załączyć wniosek wspólny w formacie pdf, 

zawierający wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala133_2020-zal1.pdf#page=9
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agencji wiodącej, w wersji tożsamej z wersją złożoną w systemie informatycznym agencji 

wiodącej. 

 

32.W systemie ZSUN/OSF są dwie informacje, które wydają się sobie przeczyć: należy dodać plik 

podpisany elektronicznie, a równocześnie napisane jest, że NCN akceptuje pliki bez podpisu. Czy 

niezałączenie podpisanego pliku nie będzie dyskwalifikować projektu ze względów formalnych? 

 

Jeśli zgodnie z dokumentacją konkursową należy dołączyć do wniosku krajowego w ZSUN/OSF 

dokument podpisany, to w systemie ZSUN/ OSF można załączyć go albo w formie podpisanego 

odręcznie skanu (należy wybrać opcję „Skan dokumentu”), jak również jako plik podpisany 

elektronicznie (należy wybrać opcję „Dokument podpisany elektronicznie”).  

W przypadku wniosku wspólnego wszystkie dokumenty złożone w agencji wiodącej, scalone w 

jeden plik PDF, w wersji tożsamej z wersją złożoną w systemie agencji wiodącej należy załączyć do 

wniosku krajowego albo jako plik bez podpisu (należy wybrać opcję „Skan dokumentu”), albo w 

formie podpisanego odręcznie skanu (należy wybrać opcję „Skan dokumentu”), albo jako plik 

podpisany elektronicznie (należy wybrać opcję „Dokument podpisany elektronicznie”). Każda z 

wymienionych opcji jest akceptowalna dla NCN. 

 

33.Pytanie uzupełniające do wynagrodzeń w przypadku Polski jako agencji wiodącej. Partnerzy 

w krajach typu Szwajcaria mają inne zasady i nierówność wynagrodzeń, nawet przy tym samym 

zaangażowaniu może być znaczna. Czy eksperci polscy biorą te zasady pod uwagę? 

 

W konkursie OPUS LAP/ Weave, w którym NCN pełnić będzie rolę agencji wiodącej, ocenie 

merytorycznej podlegać będzie zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i 

zakresu badań. Ocena kwalifikowalności wydatków jest dokonywana na etapie oceny formalnej 

przez każdą z zaangażowanych w dany wniosek instytucji. Na etapie oceny merytorycznej Eksperci 

oceniają czy projekt opiera się na zrównoważonym i wzajemnie uzupełniającym się wkładzie 

zespołów badawczych zaangażowanych we współpracę LAP.  W odniesieniu do wynagrodzeń, 

Eksperci oceniają przede wszystkim nie wysokość, a zasadność planowanych wynagrodzeń w 

stosunku do przedmiotu i zakresu badań. Eksperci są informowani, że w różnych instytucjach 

finansujących obowiązują odmienne zasady określające wysokość wynagrodzeń. Ponadto, 

członkowie Zespołów Ekspertów NCN to doświadczeni naukowcy z różnych krajów (nie tylko z 

Polski), którzy są lub byli zaangażowani w ocenę wniosków w zagranicznych instytucjach 

finansujących badania naukowe, jak również sami ubiegali się o środki na badania naukowe. Dzięki 

temu mają świadomość różnorodności zasad określających kwalifikowalność wydatków, w tym 

wysokość wynagrodzeń, obowiązujących w różnych instytucjach grantowych.. 

 

34.Jakie formy zatrudnienia dopuszczają projekty Waeve-UNISONO w rozumieniu: post-doc, 

doktorant, student, badacz (7 lat po doktoracie)? Czy istnieje limit wielkości polskiego zespołu 

badawczego oprócz podstaw merytorycznych w przypadku, gdy jednostką wiodącą jest NCN? 

 

Zarówno w konkursie Weave-UNISONO, jak i w konkursie OPUS LAP/Weave, warunki konkursu 

nie określają maksymalnej liczby członków polskiego zespołu badawczego. Zasadność ich 

zaangażowania w realizację projektu podlega ocenie merytorycznej w agencji wiodącej (w 

konkursie Weave-UNISONO) lub zespołu ekspertów NCN (w konkursie OPUS LAP/Weave). 

Zarówno w konkursie Weave-UNISONO, jak i w konkursie OPUS LAP/Weave w projekcie 

badawczym, poza kierownikiem projektu, w zadania badawcze mogą być zaangażowani 

dodatkowo wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. 
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UWAGA: we wnioskach OPUS LAP/Weave nie będzie możliwości zaplanowania pełnoetatowego 

zatrudnienia na stanowisku badacza (senior researcher) – jest to możliwe tylko we wnioskach 

OPUS. 

 


