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                Rada  
Narodowego Centrum Nauki  
 

 
 

UCHWAŁA NR 87/2014 
 

z dnia 9 października 2014 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej 
 
 
 
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 2010 r. Nr 96, poz.617 z późn.zm.) Rada Narodowego Centrum 
Nauki określa warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej.  
 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Niniejsza uchwała określa warunki i zasady przyznawania środków finansowych na 

zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze w projektach 
składanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki we współpracy wielostronnej, zwanych dalej „konkursami 
międzynarodowymi”.  
 

§ 2. Przyznawanie środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez zespoły 
z zagranicy podlega zasadom ustalonym przez podmioty współorganizujące konkurs 
międzynarodowy. 

 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań badawczych 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 
określają odrębne uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”. 
W szczególnych przypadkach Rada może zwiększyć wysokość środków 
przeznaczonych na dany konkurs. 

 

§ 4. Szczegółowe zasady konkursów międzynarodowych regulowane są każdorazowo 
przez odrębne dokumenty zatwierdzone przez podmioty organizujące dany konkurs. 
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Rozdział II 
Adresaci konkursów międzynarodowych 
 
 

§ 5. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych 
w konkursach międzynarodowych mogą występować podmioty określone w art. 10 
pkt 1-8 i 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) będące miejscem realizacji projektów 
prowadzonych przez polskie zespoły badawcze, zwane danej „wnioskodawcami”, tj.:  
 

1) jednostki naukowe;  
2) konsorcja naukowe;  
3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi  

jednostkami organizacyjnymi;  
4) centra naukowo-przemysłowe; 
5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;  
6) centra naukowe uczelni;  
7) biblioteki naukowe;  
8) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej; 

9) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej  
niż formy określone w pkt 1–9. 

 
§ 6. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych 

w konkursach międzynarodowych mogą występować podmioty, dla których 
finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną, zgodnie z regulacjami w tym 
zakresie obowiązującymi na dzień ogłoszenia danego konkursu. 

 
 

Rozdział III 
Warunki przystąpienia do konkursów międzynarodowych 

 
 

§ 7. Do konkursów międzynarodowych mogą być zgłaszane projekty badawcze 
obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy z dnia  
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

 
§ 8. Do konkursów międzynarodowych mogą być zgłaszane projekty badawcze, których 

kierownicy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.  

§ 9. W ramach konkursów międzynarodowych możliwe jest wnioskowanie o zakup 
aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu 
naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł  
w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) i nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w 
grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, 
w związku z art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki. 

§ 10. W ramach konkursów międzynarodowych możliwe jest przyznawanie stypendiów 
naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem 
przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach 
badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych 
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naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków 
Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia  
3 czerwca 2013 r.  

§ 11. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanych 
kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów 
pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.  

 

Rozdział IV 
Procedura składania wniosków o finansowanie  

 
 
§ 12. Wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie lub dofinansowanie projektów 

badawczych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursach 
międzynarodowych składają przygotowany we współpracy z partnerami z zagranicy 
tzw. wniosek wspólny, zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez podmioty 
organizujące dany konkurs międzynarodowy.  
 

§ 13. Wnioskodawcy składają do Narodowego Centrum Nauki tzw. wniosek wstępny wraz  
z odpowiednimi załącznikami1 za pośrednictwem systemu OSF, zgodnie z zakresem 
danych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 14. Wniosek wstępny należy przesłać do Narodowego Centrum Nauki wyłącznie drogą 
elektroniczną w terminie do 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków wspólnych, 
o których mowa w § 12. 

 

§ 15. Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do finansowania, składają 
do Narodowego Centrum Nauki tzw. wniosek uzupełniający.  

 
§ 16. Wnioskodawca, o którym mowa w § 15., jest zobowiązany do: 
 

1) wypełnienia wniosku uzupełniającego wraz z załącznikami, znajdującego się  
w systemie OSF, zgodnie z zakresem danych wskazanych w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) wysłania drogą elektroniczną kompletnego wniosku wypełnionego on-line  
wraz z niezbędnymi załącznikami; 

3) przesłania/doręczenia wydrukowanego wniosku wraz z niezbędnymi podpisami  
i pieczęciami oraz załącznikami, w zakresie wskazanym przez system OSF, do 
siedziby Narodowego Centrum Nauki, na adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. 

 
§ 15. Wniosek uzupełniający należy złożyć do Narodowego Centrum Nauki w terminie do 

30 dni po otrzymaniu informacji o wynikach konkursu międzynarodowego.  
 
§ 16. Do Narodowego Centrum Nauki przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne  

i spełniające warunki przyjęte przez podmioty organizujące dany konkurs oraz 
warunki określone w rozdziale II niniejszej uchwały. 

 

                                                      
1
 W przypadku, gdy konkurs międzynarodowy składa się z dwóch etapów, do wniosku wstępnego należy 

dołączyć kopię wspólnego wniosku skróconego (tzw. outline proposal lub pre-proposal). W przypadku, gdy 
konkurs jest jednoetapowy, należy dołączyć kopię wspólnego wniosku pełnego (tzw. full proposal). 
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 Rozdział V 
Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 

 
§ 17. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 
 
§ 18. Oceny formalnej wniosków złożonych w ramach procedury określonej w rozdziale IV 

dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.  
 
§ 19. Ocena formalna wniosków obejmuje: 
 

1) ocenę, czy dany wniosek spełnia warunki przystąpienia do konkursów 
międzynarodowych określone w rozdziale III; 

2) ocenę, czy planowane wydatki przedstawione we wniosku wspólnym  
i uzupełniającym są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych  
i niekwalifikowalnych określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
§ 19. W przypadku wątpliwości dotyczących oceny, o której mowa w § 16., Koordynator 

Dyscyplin może zwrócić się do Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskiem  
o zasięgnięcie opinii eksperta zewnętrznego. 

 
§ 20. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod 

względem formalnym. 
 
§ 21. Zasady oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów badawczych,  

z uwzględnieniem trybu, kryteriów wyboru ekspertów oraz sposobu zapewnienia 
bezstronności oceny w całym postępowaniu, określają każdorazowo odrębne 
dokumenty zatwierdzone przez podmioty organizujące dany konkurs 
międzynarodowy.  

 
§ 22. Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki listę 

rekomendowanych do finansowania projektów z udziałem polskich zespołów 
badawczych, zatwierdzoną przez podmioty organizujące dany konkurs 
międzynarodowy. 

  
§ 23. Decyzję w sprawie finansowania projektów badawczych, o których mowa w § 22., 

podejmuje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. 
 
 
 

Rozdział VI 
     Finansowanie 

 
§ 24. Środki finansowe dla polskiego wnioskodawcy na realizację projektów badawczych 

zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursów 
międzynarodowych przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. 
Przyznawanie środków finansowych na zadania realizowane przez pozostałe 
podmioty podlega zasadom ustalonym przez podmioty współorganizujące konkurs 
międzynarodowy. 
 

§ 25. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w rozdziale II 
niniejszej uchwały, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu 
badawczego zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z ww. podmiotem 
i kierownikiem polskiej części projektu. 
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§ 26. W umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego z Narodowym Centrum 

Nauki określa się:  
 

1) zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;  
2) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego  

i tryb ich przekazania przez Centrum;  
3) sposób zagospodarowania zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-

badawczej po zakończeniu realizacji projektu badawczego;  
4) wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie 

do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu 
międzynarodowym;  

5) sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu 
badawczego;  

6) sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;  
7) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego. 

 

§ 27. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć  
w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o finansowanie i realizację projektu 
badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności 
zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją  
z zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu badawczego.  
 

§ 28. Celem podpisania umowy z Narodowym Centrum Nauki wnioskodawca zobowiązany 
jest przedłożyć kopię porozumienia o współpracy podpisanego przez członków 
międzynarodowego zespołu badawczego. 

 
§ 29. Ewentualne odwołania będą rozpatrywane i rozstrzygane przez podmioty organizujące 

dany konkurs międzynarodowy. 

 

 

 

Prof. dr hab. Michał Karoński  
 

Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki  


