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UCHWAŁA NR 33/2020
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 28 marca 2020 r.
w sprawie warunków przeprowadzenia oraz regulaminu przyznawania środków na
konkurs
SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
Na podstawie art. 18 pkt 4 i art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zwanej dalej „ustawą
o NCN”, Rada Narodowego Centrum Nauki określa warunki przeprowadzenia oraz regulamin
przyznawania środków na konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA
BADANIA NAD COVID-19.
I.

Cel konkursu

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na
rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów
diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję
zapisaną w ustawie o NCN, uruchamiamy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania
nad COVID-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat
COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych
skutków pandemii.
Fundusze chcemy przeznaczyć przede wszystkim na badania podstawowe związane z:
1) patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad
przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
2) mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
3) psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania
(w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad
chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).
Konkurs skierowany jest do naukowców mających udokumentowane osiągnięcia naukowe
w tych obszarach oraz pełnili lub pełnią rolę kierownika co najmniej jednego projektu
badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA,
SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych
konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub są laureatami co najmniej jednego innego
prestiżowego konkursu międzynarodowego lub krajowego na projekty badawcze.
W projektach wymagających interdyscyplinarnego podejścia mogą również uczestniczyć,
w ramach współpracy i prac zleconych, inni badacze mający niezbędne doświadczenie
i infrastrukturę badawczą.
Wyniki prac muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.
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II.

Wnioskodawcy

§ 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację badań naukowych,
zwanym dalej „wnioskiem”, może wystąpić podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2,
4-6, 6b i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
w art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy o NCN, zwany dalej „wnioskodawcą”, dla którego finansowanie
nie będzie stanowić pomocy publicznej.
§ 2. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź
znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
III.

Warunki przystąpienia do konkursu

§ 3. Do konkursu może być zgłoszony wniosek:
1)

na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;

2)

który obejmuje badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;

3)

który obejmuje realizację badań zaplanowanych na co najwyżej 18 miesięcy;

4)

w którym osoba przewidziana jako kierownik projektu:
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
b) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym
wnioskodawcą,
c) kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego
finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA,
SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub
międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest
laureatem
co
najmniej
jednego
innego prestiżowego
konkursu
międzynarodowego lub krajowego na projekty badawcze,
d) jest wskazana tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu SZYBKA
ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19.

§ 4. We wniosku nie można być jednocześnie wskazanym jako kierownik projektu oraz osoba
reprezentująca podmiot będący wnioskodawcą.
§ 5. Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50%
czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy
służbowe.
§ 6. Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym wnioskodawca przedstawi:
1)

Tytuł (w języku polskim i w języku angielskim).

2)

Streszczenie (1 strona w języku angielskim).

3)

Opis badań (do 5 stron w języku angielskim), uwzględniający: cel naukowy,
znaczenie badań z uwzględnieniem celu konkursu, koncepcję i plan badań,
metodykę badań oraz wykaz literatury dotyczącej problematyki.

4)

Plan badań przedstawiający zadania badawcze (w języku polskim i w języku
angielskim).

5)

Informacje o zespole badawczym (w języku angielskim) w tym:
a) informacje dotyczące kierownika projektu uwzględniające:
− przebieg kariery naukowej;
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− wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub

przyjętych do druku i załączenie w formie pdf od 1 do 3 najważniejszych prac
kierownika tematycznie związanych z proponowanymi badaniami;
− informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu

badań uzyskanym w ramach konkursów NCN oraz kierowaniu projektami
badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub
międzynarodowych1;
− opis najważniejszego osiągnięcia naukowego związanego z celem konkursu;
− doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą;
− najważniejsze

krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające
z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej;

b) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac
poszczególnych wykonawców wraz z planowanym wynagrodzeniem i formą
zatrudnienia.
6)

Kosztorys (w języku angielskim) planowanych badań sporządzony zgodnie
z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7)

Informacje dotyczące planu zarządzania danymi, które powstaną lub zostaną
wykorzystane w trakcie realizacji badań, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
we wniosku (w języku angielskim).

8)

Informacje dotyczące aspektów etycznych planowanych badań, w tym zgód, opinii,
pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do ich realizacji zgodnie z powszechnie
obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej
dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku
(w języku angielskim).

9)

Uzasadnienie niekomercyjnego charakteru planowanych badań, w przypadku
badań, których elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (w języku angielskim).

10) Oświadczenia administracyjne podmiotu będącego
z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.
IV.

wnioskodawcą

zgodnie

Sposób i termin składania wniosków

§ 7. Wnioski należy wypełnić zgodnie z zakresem danych wskazanych w formularzu wniosku
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Z uwagi na szczególny charakter niniejszego konkursu i w celu przystąpienia do oceny
wniosków i rozstrzygnięcia konkursu w jak najkrótszym czasie, okres naboru wniosków,
wynikający z art. 25 ust. 2 ustawy o NCN, został skrócony do 16 dni.
§ 9. Wnioski należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej, zwanej dalej „platformą ePUAP”.
§ 10. Wniosek podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą, należy
wysłać za pośrednictwem ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego
Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP, najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy
badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.
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§ 11. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie
wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
§ 12. Wniosek składany w tym konkursie nie jest wliczany do limitu obowiązującego
kierownika projektu, określonego w § 8 Regulaminu przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
w załączniku do uchwały Rady NCN nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 r.
Tryb wyboru ekspertów do oceny wniosków

V.

§ 13. Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy o NCN, Rada dokonuje wyboru spośród własnego grona
członków Zespołu Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w niniejszym
konkursie.
§ 14. Rada w swoim wyborze kieruje się doświadczeniem i osiągnięciami naukowymi
związanymi z tematyką i celem konkursu, a także doświadczeniem w ocenie projektów
badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczeniem w realizacji projektów badawczych
finansowanych w trybie konkursowym w kraju i za granicą.
§ 15. Ekspertów obowiązują zasady etyczne Ekspertów NCN określone w zarządzeniu
Dyrektora NCN nr 81/2019.
VI.

Sposób i kryteria oceny wniosków

§ 16. Wnioski podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
§ 17. Oceny formalnej wniosków dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.
§ 18. Ocena formalna obejmuje kompletność wniosku, ocenę czy dany wniosek spełnia
wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.
§ 19. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione przez
Koordynatora Dyscyplin pod względem formalnym.
§ 20. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Zespół Ekspertów.
§ 21. Ocena merytoryczna wniosków jest jednoetapowa.
§ 22. Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się w szczególności:
1) czy zaplanowane badania są zgodne z celem konkursu i jest możliwe ich wykonanie.
W przypadku odpowiedzi negatywnej pozostałe kryteria nie podlegają ocenie;
2) spełnienie kryterium badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
3) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
4) ocenę merytoryczną zaplanowanych badań oraz ich zgodności z celem konkursu;
5) ocenę dorobku kierownika.
§ 23. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest zgodnie z następującymi zasadami:
1) ocena polega na sporządzeniu opinii indywidualnych, sporządzonych niezależnie przez
co najmniej dwóch członków Zespołu Ekspertów, dokonywanych zgodnie z kryteriami
określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
2) członkowie Zespołu Ekspertów mogą wskazać ekspertów zewnętrznych w celu
wykonania dodatkowej opinii wniosku;
3) kosztorys planowanych badań może podlegać zmianom dokonywanym przez Zespół
Ekspertów;
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4) wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt
wyjścia do dyskusji Zespołu Ekspertów nad oceną końcową;
5) 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;
6) oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście
rankingowej;
7) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny
„nie” w co najmniej jednym kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać
zakwalifikowany do finansowania. Warunek ten nie dotyczy kryterium oceny zarządzania
danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań.
§ 24. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania wnioski, dla których suma
wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych na
konkurs.
§ 25. Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek,
który częściowo mieści się w kwocie środków dostępnych na konkurs. Decyzję w sprawie
finansowania tego wniosku podejmuje Dyrektor NCN.
VII.

Rozstrzygnięcie konkursu

§ 26. Decyzja w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie 1 miesiąca
od upływu terminu składania wniosków.
§ 27. Wyniki konkursu przekazywane są w drodze decyzji Dyrektora NCN.
VIII. Nakłady finansowe
§ 28. Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs w kwocie
10 mln zł.
§ 29. Rada NCN może zwiększyć wysokość nakładów finansowych w czasie trwania
konkursu.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady
Narodowego Centrum Nauki
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