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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.65.2019 
 
 
 

UCHWAŁA NR 65/2019 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu 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) 
 

 

§ 1 

Na podstawie art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 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 wprowadza następujące zmiany w Regulaminie 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), przyjętym uchwałą Rady NCN nr 31/2019 z dnia 

14 marca 2019 r.: 

 

 uzupełnia § 22 o sformułowanie: „z zastrzeżeniem § 32”; 

 zmienia oznaczenie § 32 na § 33; 

 wprowadza nową treść § 32 w brzmieniu: „Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o NCN, 

NCN przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków krajowych w zakresie oceny 

zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, o ile 

ocena ta nie zostanie przeprowadzona przez agencję wiodącą. Uznanie kosztów 

planowanych we wniosku krajowym za niezasadne w stosunku do przedmiotu 

i zakresu badań może skutkować przyznaniem przez Dyrektora NCN finansowania na 

realizację przez polski zespół badawczy projektu badawczego w konkursie 

dwustronnym w wysokości niższej niż zaplanowano we wniosku krajowym lub odmową 

przyznania tego finansowania przez Dyrektora NCN.”; 

 zmienia oznaczenie § 33 na § 35; 

 zmienia oznaczenie § 34 na § 36; 

 wprowadza nową treść § 34 w brzmieniu: ”W konkursie dwustronnym środki finansowe 

przyznawane są na realizację tylko tych projektów badawczych, dla których Dyrektor 

NCN przyzna środki finansowe polskim zespołom badawczym i równocześnie agencja 

wiodąca przyzna środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.”; 

 zmienia oznaczenie § 35 na § 37; 

 zmienia oznaczenie § 36 na § 38; 
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 przyjmuje nową treść załącznika o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure). 

 

§ 2 

Treść Regulaminu 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), o którym 

mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 
 
 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


