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UCHWAŁA NR 81/2018
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego
BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze
Na podstawie art. 18 pkt 4, w związku z art. 20 ust.1 pkt 1 lit. b) i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) oraz na podstawie
Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) zwanym dalej „NCN”
z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zwanym dalej „DFG” zawartego dnia 2 czerwca
2016 r., Rada Narodowego Centrum Nauki określa warunki przeprowadzania konkursu
BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.
1.

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza uchwała reguluje warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie przez
NCN polskiej części projektów badawczych planowanych do realizacji przez polskie
zespoły naukowe w konkursie BEETHOVEN LIFE 1.
1.2. Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie przez DFG niemieckiej części
projektów badawczych planowanych do realizacji przez niemieckie zespoły naukowe
w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 określa DFG.
1.3. Konkurs BEETHOVEN LIFE 1 przeprowadzany jest w oparciu o procedurę agencji
wiodącej (Lead Agency Procedure). W konkursie BEETHOVEN LIFE 1 rolę agencji
wiodącej pełni DFG.
1.4. Zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie
BEETHOVEN LIFE 1 określa „Regulamin przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych
organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure)”, przyjęty przez Radę NCN uchwałą nr 80/2018 z dnia
6 września 2018 r., zwany dalej „Regulaminem”.
1.5. W konkursie BEETHOVEN LIFE 1 finansowane będą projekty badawcze, w których
realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i niemieckie, i dla których realizacji
zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.
2.

Adresaci konkursu

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów naukowych 1, które wspólnie z niemieckimi
zespołami naukowymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Realizacją
polskiej części projektu badawczego finansowanej przez NCN kieruje kierownik polskiego
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Przez zespół naukowy rozumie się kierownika projektu wraz z członkami zespołu naukowego, o ile są przewidziani
we wniosku.
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zespołu naukowego, zwany dalej „kierownikiem projektu”. Realizacją niemieckiej części
projektu badawczego finansowanego przez DFG kieruje kierownik niemieckiego zespołu
naukowego.
3. Warunki przystąpienia do konkursu
3.1. Do konkursu można złożyć wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu
badawczego w konkursie BEETHOVEN LIFE 1, zwany dalej „wnioskiem krajowym”.
3.2. Do konkursu może zostać złożony wniosek krajowy:
1) który obejmuje realizację badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2) który obejmuje realizację badań z obszaru nauk o życiu wskazanych w panelach NCN
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) w którym okres realizacji planowanych badań wynosi 24 albo 36 miesięcy;
4) w którym wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części
projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł;
5) który uwzględnia zasady określone w Regulaminie;
6) w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy
doktora.
4. Sposób i termin składania wniosków
4.1. Do konkursu są przyjmowane wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne,
zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.
4.2. Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych: ZSUN/OSF (Zintegrowany
System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych
składanych do NCN i ELAN (DFG Electronic Proposal Processing System) dla wniosków
wspólnych składanych do DFG.
4.3. Wniosek wspólny2 przygotowany zgodnie z wymaganiami DFG określonymi w Individual
Research Grants Programme należy złożyć do DFG za pośrednictwem systemu ELAN
dostępnego na stronie http://elan.dfg.de w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.
4.4. Wniosek krajowy, przygotowany zgodnie z zakresem danych określonym w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały, należy złożyć do NCN za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF,
dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 17 grudnia 2018 r.
4.5. Do wniosku krajowego należy dołączyć:
1) wniosek wspólny w formacie pdf, w wersji tożsamej z wersją złożoną w systemie ELAN,
w tym:
a) opis wspólnego projektu (Project Description),
b) CV wraz z wykazem publikacji obu kierowników projektów oraz członków polskich
i niemieckich zespołów naukowych;
2) w przypadku wnioskodawcy, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową
z budżetu nauki:
a) informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed
złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce,
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wszelkie dokumenty wymagane przez DFG zgodnie z zasadami obowiązującymi w DFG Individual Research Grants
Programme.
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b) informacje o aparaturze naukowo-badawczej i innym wyposażeniu umożliwiającym
prowadzenie badań naukowych;
3) w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym: umowę o utworzeniu
podmiotu złożonego;
4) potwierdzenie złożenia wniosku.
5. Sposób oceny wniosków
Sposób oceny wniosków określa Regulamin przyjęty uchwałą Rady NCN nr 80/2018
z dnia 6 września 2018 r. oraz dokumenty obowiązujące w programie DFG Individual Research
Grants Programme, dostępne pod adresem: www.dfg.de/en/research_funding/programmes/
individual/research_grants/index.html.
6. Rozstrzygnięcie konkursu
6.1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2019 r.
6.2. Wyniki konkursu udostępniane są w systemie ZSUN/OSF i przekazywane w drodze decyzji
Dyrektora NCN doręczonej elektronicznie.
6.3. W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się,
że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
6.4. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych
w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od
decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
6.5. Komisja Odwoławcza Rady NCN rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
6.6. W przypadku uznania odwołania za zasadne przez
decyzja o przyznaniu środków finansowych na
prowadzonego przez polski zespół naukowy zostaje
również przyzna finansowanie na realizację projektu
niemiecki zespół naukowy.

Komisję Odwoławczą Rady NCN,
realizację projektu badawczego
wydana pod warunkiem, że DFG
badawczego prowadzonego przez

6.7. Decyzja, o której mowa w pkt. 6.6, nie ma żadnych skutków prawnych ani finansowych dla
pozostałych wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania
w konkursie, nawet jeśli kwota środków dostępnych na konkurs została już uprzednio
wykorzystana.
7. Sposób finansowania
7.1. Projekt badawczy realizowany przez polski zespół naukowy musi się rozpocząć
nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r., i nie później niż 31 sierpnia 2020 r.
7.2. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów
badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje w drodze decyzji Dyrektor
NCN. Przyznawanie środków finansowych na zadania realizowane przez niemieckie
zespoły naukowe podlega zasadom ustalonym przez DFG.
7.3. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację
i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy NCN, ww. podmiotem
i kierownikiem projektu.
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8. Nakłady finansowe
Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez
polskie zespoły naukowe w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 w kwocie 20 mln zł.

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