Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.44.2016
UCHWAŁA NR 44/2016
z dnia 11 maja 2016 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie określenia warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej
UNISONO
§ 1.
Na podstawie art. 18 pkt 4, art. 20 i art. 21 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki
wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej, przyjętych
uchwałą Rady NCN nr 87/2014 z 9 października 2014 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian
wprowadzonych uchwałą Rady NCN nr 84/2015 z dnia 8 października 2015 r.:










w treści uchwały zmienia oznaczenie publikatora ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki wprowadzając „Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn.
zm.”;
w § 5 skreśla „będące miejscem realizacji projektów prowadzonych” wprowadzając
w zamian „w których realizowane będą projekty”;
w § 6 wprowadza dodatkowy punkt, który otrzymuje znaczenie pkt 3, w brzmieniu:
„których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy”;
w § 6 pkt 3 otrzymuje oznaczenie pkt 4;
w § 6 pkt 4 skreśla „we współpracy wielostronnej”;
§ 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Jeśli w skład grupy partnerów przygotowujących
wniosek wspólny, o którym mowa w § 7, wchodzą przedstawiciele co najmniej dwóch
podmiotów polskich, podmioty te zobowiązane są utworzyć konsorcjum naukowe
i jedynie w tej formie mogą występować o finansowanie do Narodowego Centrum
Nauki. Każdy z podmiotów wchodzący w skład konsorcjum dysponuje osobnym
budżetem, lecz limit na wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2.1 załącznika nr 1 do
niniejszego dokumentu stosuje się do całego konsorcjum łącznie. W projekcie
złożonym przez konsorcjum podmiotów polskich występuje jeden kierownik projektu.”;
§ 9 zostaje skreślony;
§ 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Jeżeli konkurs jest jednoetapowy, wnioskodawcy
składają do Narodowego Centrum Nauki tzw. wniosek wstępny nie później niż w dniu
zakończenia naboru wniosków w konkursie międzynarodowym. Jeżeli konkurs składa
się z dwóch etapów, wniosek wstępny należy złożyć dopiero na drugim etapie, nie
później niż w dniu zakończenia naboru wniosków pełnych, tzw. full proposals.”
z przypisami w brzmieniu: nr 1) „W konkursie jednoetapowym wnioskodawcy składają
tylko pełny wniosek, tzw. full proposal.” oraz nr 2) „W konkursie dwuetapowym
wnioskodawcy najpierw składają wniosek skrócony, tzw. pre- lub outline proposal,
a następnie wnioskodawcy zaproszeni do drugiego etapu składają pełny wniosek,
tzw. full proposal.”;
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§ 10 zostaje skreślony;
§ 10 otrzymuje nowe brzmienie: „tzw. wniosek wstępny należy złożyć do Narodowego
Centrum Nauki za pośrednictwem systemu OSF, zgodnie z zakresem danych
wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.”;
§ 11 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioskodawcy, których projekty zostały
rekomendowane do finansowania, składają do Narodowego Centrum Nauki tzw.
wniosek uzupełniający zgodnie z zakresem danych wskazanym w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.”;
§ 12 pkt 3 zostaje uzupełniony o przypis nr 3) w brzmieniu: „Dotyczy tych konkursów,
w których decyzja o przyznaniu finansowania na realizację projektu wydawana jest
przez Narodowe Centrum Nauki, które przekazuje środki bezpośrednio na rachunek
Wnioskodawcy, w oparciu o umowę zawartą między Centrum, Wnioskodawcą
a kierownikiem polskiej części projektu.”;
w § 17 pkt 2 skreśla „we współpracy wielostronnej”;
w § 22 skreśla „rozstrzygnięcia”;
w Rozdziale VI uchwały wprowadza dodatkowy paragraf, który otrzymuje oznaczenie
§ 23 w brzmieniu: „Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym
przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz.
1381).” z przypisem nr 4) w brzmieniu: „Za przedsiębiorcę uważa się podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się
tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub
stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą, (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem
Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz.1381) w związku z art. 1
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).”;
§ 23 otrzymuje oznaczenie § 24;
§ 24 otrzymuje oznaczenie § 25;
§ 25 otrzymuje oznaczenie § 26;
§ 26 otrzymuje oznaczenie § 27;
§ 27 otrzymuje oznaczenie § 28;
załącznik nr 1 pt.: „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych” otrzymuje nowe brzmienie;
załącznik nr 2 pt.: „Zakres danych wymaganych we wnioskach o finansowanie lub
dofinansowanie
projektów
badawczych
realizowanych
w
konkursach
międzynarodowych” otrzymują nowe brzmienie.
§ 2.

Tekst jednolity warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych
przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO wraz
z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1., stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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