Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.28.2017

UCHWAŁA NR 28/2017
z dnia 9 marca 2017 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie wprowadzenia zmian
do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
§ 1.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1071) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany
w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 111/2016 z dnia
7 grudnia 2016 r.:












w treści uchwały zmienia oznaczenie publikatora ustawy z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego wprowadzając „Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z późn. zm.”;
w treści uchwały zmienia oznaczenie publikatora ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki wprowadzając „Dz. U. z 2016 r. poz. 1071”;
w § 8 pkt 3) skreśla zapis „w sposób tradycyjny” wprowadzając w zamian „odręcznie”
i uzupełnia o przypis nr 1) w brzmieniu: „Przez dokument podpisany elektronicznie
należy rozumieć dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;
wprowadza nową treść § 31 w brzmieniu: „Kierownik projektu nie może być we
wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą
reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe.”;
§ 35 lit. b) uzupełnia o zapis „badawczymi”;
przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków o finansowanie
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich
w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”;
przyjmuje nową treść załącznika nr 3 o nazwie: „Zasady oceny raportów końcowych
z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora przez Zespół Ekspertów w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe
Centrum Nauki”;
przyjmuje nową treść załącznika nr 4 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”.
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§ 2.
Jednolity tekst Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich z uwzględnieniem zmian, o których mowa
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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