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UCHWAŁA NR 110/2018
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 3
na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki
określa warunki oraz regulamin konkursu UWERTURA 3 na staże w zagranicznych
zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie
o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych
(European Research Council, ERC). Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących
badania naukowe w polskich podmiotach w skutecznym występowaniu o środki europejskie na
realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.
Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil
naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego
doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest
w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu
„Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.
1. Warunki przystąpienia do konkursu
1.1. Z wnioskami o finansowanie staży, mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie
stażu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:
a) uczelnie,
b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
c) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
d) instytuty badawcze,
e) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
b) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą1;
c) pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym lub
zakwalifikowanym
do
finansowania
w
ramach
konkursów
ogłaszanych
i przeprowadzanych przez NCN;
d) nie jest laureatem konkursu ERC;
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Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 15 marca 2019 r.
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e) przedstawi opis projektu badawczego, który planuje złożyć jako kierownik projektu
w konkursie ERC;
f) zaplanuje staż2 trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole
naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż
1 września 2019 r. i nie później niż 31 grudnia 2020 r.3;
g) wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi
dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz osoby reprezentującej ośrodek
naukowy, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.
1.3. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca zobowiąże kandydata
na staż do wystąpienia, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem
o grant ERC w którym wystąpi w roli kierownika projektu zaplanowanym do realizacji
w polskim podmiocie.
1.4. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują badania podstawowe
w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce w dowolnej z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie paneli NCN
obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
2. Formy finansowania
2.1. Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:
a) pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym,
będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej
kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy
wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
b) pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego,
będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej
kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem
zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2.2. Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC, o którym mowa w pkt 1.3,
przez kandydata na staż, o którym mowa w pkt. 1.2, skutkuje zwrotem całości środków
przyznanych wnioskodawcy.
3. Sposób i termin składania wniosków
3.1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w konkursie
UWERTURA 3 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3.2. Kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem
tego dokumentu podpisanym odręcznie, należy wysłać do dnia 15 marca 2019 r. w formie
elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla
Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.
3.3. Postępowanie, o którym mowa w warunkach i regulaminie konkursu UWERTURA 3 nie
jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a przepisy
w nim zawarte stosuje się zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki.
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Stażu nie można realizować w Polsce.
Zaplanowany staż może być dzielony pod warunkiem, że zakończy się nie później niż w terminie 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia stażu.
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4. Sposób i kryteria oceny wniosków
4.1. Przy ocenie wniosków w konkursie UWERTURA 3 uwzględnia się:
a) spełnienie kryterium badań podstawowych o których mowa w pkt. 1.4. niniejszej
uchwały;
b) osiągnięcia naukowe kandydata na staż;
c) ocenę poziomu badań przewidzianych do realizacji w planowanym projekcie
badawczym w kontekście prawdopodobieństwa uzyskania jego finansowania
w konkursie ERC;
d) trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz ośrodka będącego miejscem realizacji
stażu.
4.2. Wnioski podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
4.3. Oceny formalnej wniosków dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.
4.4. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie
oceny.
4.5. Ocena formalna wniosków obejmuje ocenę kompletności wniosku oraz ocenę czy dany
wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
4.6. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione przez
Koordynatora Dyscyplin pod względem formalnym.
4.7. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów.
4.8. Ocena merytoryczna wniosków przebiega w dwóch etapach:
1) Etap I - ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we
wniosku i załącznikach do wniosku. Polega na sporządzeniu indywidualnych ocen przez
dwóch członków Zespołu Ekspertów oraz ich uzgodnieniu przez Zespół Ekspertów.
Do drugiego etapu kierowane są wnioski z najwyższych pozycji kwalifikacyjnej listy
rankingowej, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać
dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę na konkurs.
2) Etap II - członkowie Zespołu Ekspertów przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną
w języku angielskim z kandydatem na staż i ustalają końcową ocenę wniosku na
podstawie indywidualnych ocen, wyników rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy
i dyskusji nad wnioskami.
4.9. W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
a) procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków
oraz charakter tych ocen określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
b) wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt
wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
c) podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza
i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych
wniosków ocenianych w konkursie;
d) oceną końcową wniosku w danym etapie oceny merytorycznej jest jego pozycja na
ustalonej przez Zespół Ekspertów, kwalifikacyjnej liście rankingowej po I etapie lub liście
rankingowej po II etapie;
e) 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;
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f) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o niespełnianiu
któregokolwiek z wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, nie może zostać
zakwalifikowany do finansowania.
4.10. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania wnioski, dla których suma
wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez
Radę NCN na konkurs.
5. Kryteria i tryb wyboru ekspertów
5.1. Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, Rada dokonuje wyboru
członków Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych
w konkursie. Rada w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
a) kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, w tym
spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich
osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych w ramach
konkursów ERC oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych
w trybie konkursowym w kraju i za granicą;
b) podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach
bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web
of Science, a także Scopus i innych źródłach uwzględniających specyfikę
poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano
środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty
badawcze.
5.2. Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani zgodnie z zasadami sprecyzowanymi
w dokumencie „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia
i powoływania”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 26/2018 z dnia 8 marca
2018 r. oraz „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”,
stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu
6.1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 13 września 2019 r.
6.2. Wyniki konkursu udostępniane będą w systemie ZSUN/OSF i przekazywane w drodze
decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie.
6.3. W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się,
że decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jest doręczona w terminie 14 dni od
dnia jej udostępnienia.
6.4. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
6.5. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
7. Sposób finansowania
7.1. Środki finansowe na realizację stażu, zakwalifikowanego do finansowania przyznaje
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
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7.2. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi będącemu wnioskodawcą, na podstawie
umowy o realizację i finansowanie stażu, zawartej pomiędzy ww. podmiotem i Narodowym
Centrum Nauki.
7.3. W umowie określa się:
a) datę rozpoczęcia, datę zakończenia i warunki realizacji stażu;
b) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację stażu i tryb ich przekazania
przez Narodowe Centrum Nauki;
c) zobowiązanie wnioskodawcy do wystąpienia przez osobę, która realizować będzie staż
w ramach konkursu UWERTURA 3 z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do
realizacji w polskim podmiocie w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu;
d) sposób i tryb rozliczania stażu.
7.4. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć w Narodowym
Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie tego stażu, zawierającej
kosztorys oraz wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest
równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie stażu.
8.

Postanowienia uzupełniające

Finansowanie stażu w ramach konkursu UWERTURA może być przyznane danej osobie tylko
raz.
9.

Nakłady finansowe

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację staży w konkursie UWERTURA 3 w kwocie 1 mln zł.

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