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Załącznik do uchwały Rady NCN nr 60/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania zasad 
współpracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Narodowego Centrum Nauki w zakresie 
przeprowadzania pierwszej edycji Programu im. Napoleona Cybulskiego. 

 

 

ANEKS NR 3 

 

do porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r. 

 

 

zawarty w ……………………….., w dniu …………….. 2020 r.  

 

pomiędzy: 

 

Narodową Agencją Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 40, 

00-635 Warszawa, REGON: 368205180, NIP: 5272820369, zwaną dalej „NAWA”, 

reprezentowaną przez: 

Grażynę Żebrowską – Dyrektora NAWA, 

 

a 

 

Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 

Kraków, REGON: 121361537, NIP: 6762429638, zwanym dalej „NCN”, 

reprezentowanym przez: 

Zbigniewa Błockiego – Dyrektora NCN, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 

Mając na uwadze § 1 ust. 1 Porozumienia o współpracy zawartego między Stronami 

w dniu 12 września 2019 r. (dalej zwanego „Porozumieniem”), Strony niniejszym aneksem 

postanawiają, że współpracą zostanie objęty organizowany przez NAWA Program 

im. Napoleona Cybulskiego – Profesura gościnna NAWA, edycja pierwsza (dalej zwany 

„Programem”). W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy 

wizytujących naukowców zagranicznych o wybitnym dorobku międzynarodowym 

oraz stworzenie dla nich Grupy projektowej.  

  
 

§ 1 

1. Przedmiotem współpracy, zgodnie z treścią Porozumienia, będzie finansowanie przez 

NCN badań naukowych z zakresu badań podstawowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektów, 

które uzyskają finansowanie w Programie (dalej zwanych „Komponentem badawczym”). 
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2. Do finansowania zostanie zakwalifikowanych najwyżej osiem projektów. 

3. Wysokość finansowania Komponentu badawczego w pojedynczym projekcie nie może 

przekraczać 400 000 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych). 

4. Niniejszy aneks wiąże Strony od dnia jego podpisania do dnia rozliczenia przez NCN 

Komponentu badawczego w ramach projektów finansowanych w Programie. 

 

 

§ 2 

NAWA w ramach organizacji Programu planuje następujący harmonogram wydarzeń i główne 

założenia Programu: 

1) Program zostanie ogłoszony 1 czerwca 2020 r., z terminem zakończenia naboru 

wniosków 31 lipca 2020 r., 

2) uprawnione do składania wniosków o przyznanie finansowania będą wskazane 

w regulaminie Programu wybrane instytucje systemu szkolnictwa wyższego 

i nauki, planujące zatrudnić wizytujących naukowców, tj. uczelnie, instytuty 

naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty 

działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia 

Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób 

samodzielny i ciągły posiadające kategorię naukową, 

3) ogłoszenie wyników Programu nastąpi do 30 listopada 2020 r., 

4) Program przewiduje finansowanie zatrudnienia wizytującego naukowca oraz 

członków grupy projektowej u Beneficjenta Programu, którym jest jednostka 

wymieniona w pkt 2 przez okres 36-48 miesięcy, 

5) szczegółowe zasady Programu zostaną określone w regulaminie Programu. 

 

 

§ 3 

Zobowiązania NAWA względem NCN: 

1) bezzwłoczne informowanie o Programie, tj. w szczególności o liczbie wniosków 

zgłoszonych i zakwalifikowanych do finansowania oraz planowanych nakładach 

na Komponent badawczy w każdym z wniosków, 

2) powołanie przez Dyrektora NAWA ekspertów wyznaczonych przez NCN 

do zespołu oceniającego wnioski zgłoszone w Programie, 

3) zakwalifikowanie do finansowania w ramach Programu najwyżej ośmiu projektów, 

przy czym koszt Komponentu badawczego w każdym z nich może wynieść 

co najwyżej 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), 

4) przekazywanie, na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, 

danych wizytujących naukowców oraz członków grupy projektowej w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania Porozumienia i niniejszego aneksu, 

5) przekazywanie wszelkich innych istotnych informacji związanych z realizacją 

projektów finansowanych w ramach Programu, w szczególności mających 
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znaczenie dla prawidłowego wypełnienia przez NCN swoich obowiązków, 

wynikających z niniejszego aneksu, 

6) NAWA przeznaczy na finansowanie projektów wyłonionych w Programie środki 

finansowe w wysokości do 20 mln zł (słownie: dwudziestu milionów złotych), 

pod warunkiem zagwarantowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego środków na ten cel w planie finansowym NAWA na rok 2020 i lata 

kolejne. 

 

 

§ 4 

Zobowiązania NCN względem NAWA: 

1) wyznaczenie przez NCN ekspertów, którzy będą brać udział w ocenie 

merytorycznej wniosków, zgodnie z § 3 pkt 2 niniejszego aneksu, 

2) zorganizowanie naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentu 

badawczego (dalej zwanego „naborem”), przeznaczonego wyłącznie 

dla Beneficjentów Programu, 

3) przeznaczenie środków finansowych w wysokości co najwyżej 3,2 mln zł 

(słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych), na sfinansowanie przez NCN 

Komponentu badawczego w wysokości do 400 000 zł (słownie: czterystu tysięcy 

złotych) na projekt w każdym z maksymalnie ośmiu projektów zakwalifikowanych 

przez NAWA do finansowania w ramach Programu, pod warunkiem 

zagwarantowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków 

na ten cel w planie finansowym NCN na rok 2021 i lata kolejne, 

4) warunki naboru będą zgodne z celem i założeniami Programu, a ich główne 

założenia będą następujące: 

a) wniosek o finansowanie przez NCN Komponentu badawczego składa 

Beneficjent Programu zatrudniający wizytującego naukowca; 

b) nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie 

od ogłoszenia wyników Programu do czasu złożenia ostatniego z wniosków, 

zakwalifikowanych przez NAWA do finansowania i zawierających 

Komponent badawczy;  

c) finansowanie Komponentu badawczego może objąć wyłącznie koszty 

zdefiniowane w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów 

badawczych, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 49/2020 

z 29 kwietnia 2020 r., w części 2.5.1 do 2.5.6, z uwzględnieniem definicji 

kosztów kwalifikowalnych, kosztów bezpośrednich oraz założeń Polityki 

Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji;  

d) środki finansowe przeznaczone na Komponent badawczy będą 

wykorzystane w całości na badania prowadzone przez wizytującego 

naukowca oraz członków jego grupy projektowej. Koszty pośrednie 

Beneficjenta nie są kosztem kwalifikowalnym w Komponencie badawczym; 
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e) we wniosku należy przedstawić: dane Beneficjenta, dane wizytującego 

naukowca, kosztorys Komponentu badawczego oraz pełną wersję wniosku 

złożonego do NAWA w ramach Programu; 

f) wnioski podlegać będą wyłącznie ocenie formalnej prowadzonej przez NCN; 

g) kryteriami oceny formalnej będą: zgodność danych we wniosku ocenianym 

w Programie i we wniosku złożonym do NCN oraz zgodność zaplanowanych 

kosztów z kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w lit. c; 

h) Beneficjent, którego wniosek otrzyma negatywną ocenę formalną, będzie 

mógł złożyć kolejny wniosek z uwzględnieniem uwag przekazanych przez 

NCN; 

i) ogólne warunki umowy określą zasady wypłaty środków finansowych, 

sposób ich rozliczenia oraz inne obowiązki związane z realizacją 

Komponentów badawczych;  

5) finansowanie przez NCN Komponentu badawczego zostanie przyznane 

po rozstrzygnięciu Programu i przeprowadzeniu naboru, 

6) NCN zobowiązuje się przekazywać do NAWA wyniki naboru, w szczególności 

dane dotyczące liczby złożonych wniosków, wniosków skierowanych do 

finansowania przez NCN, zrealizowanych Komponentów badawczych oraz 

rozliczonych raportów końcowych, 

7) NCN każdorazowo uzgodni z NAWA zmianę założeń naboru, o których mowa 

w § 4 pkt 4. 

 

 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, wymiany wszelkich informacji  

i pomocy w prawidłowym wykonaniu przedmiotu niniejszego aneksu. 

2. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….   ………………………………………….. 

  NAWA        NCN 

 


