Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.31.2017
UCHWAŁA NR 31/2017
z dnia 9 marca 2017 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej
UNISONO
§ 1.
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 2016 r. poz. 1071) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza
następujące zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej, przyjętych
uchwałą Rady NCN nr 114/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.:
















w treści uchwały zmienia oznaczenie publikatora ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki wprowadzając „Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn.
zm.”;
wprowadza nowe brzmienie § 6 pkt 1): „które obejmują badania podstawowe
w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach
Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia
10 listopada 2016 r.”;
w § 6 pkt 3) skreśla zapis „miesiące”;
wprowadza nowe brzmienie § 10: „tzw. wniosek wstępny należy złożyć do
Narodowego Centrum Nauki w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF
(Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl, zgodnie
z zakresem danych wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.”;
w § 12 pkt 2) skreśla zapis „w sposób tradycyjny” wprowadzając w zamian
„odręcznie” i uzupełnia o przypis nr 3) w brzmieniu: „Przez dokument podpisany
elektronicznie należy rozumieć dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”;
wprowadza nowe brzmienie § 15: „Wnioski wstępne i uzupełniające podlegają ocenie
formalnej i merytorycznej.”;
zmienia nazwę Rozdziału VI, skreślając sformułowanie „Finansowanie” wprowadzając
w zamian „Sposób finansowania”;
w § 22 skreśla zapis „w wyniku konkursów międzynarodowych”;
wprowadza nowe brzmienie § 24: „Środki finansowe są przekazywane podmiotowi,
w którym jest realizowany wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy
o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym
Centrum Nauki, ww. podmiotem i kierownikiem polskiej części projektu.”;
skreśla § 25;
zmienia oznaczenie § 26 na § 25;
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wprowadza nowe brzmienie § 25: „Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie
wskazanym w decyzji złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy
o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań
i kosztorys a także wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie
terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację
i finansowanie projektu badawczego.”;
zmienia oznaczenie § 27 na § 26;
zmienia oznaczenie § 28 na § 27;
przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych
organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”;
przyjmuje nową treść załącznika nr 2 o nazwie: „Zakres danych wymaganych we
wnioskach wstępnym i uzupełniającym o finansowanie lub dofinansowanie projektów
badawczych realizowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez
Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO”.
§ 2.

Tekst jednolity warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych
przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO wraz
z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1., stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub
dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe
Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO przyjęte niniejszą uchwałą
obowiązują w konkursach międzynarodowych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki
od dnia 22 czerwca 2016 r. z zastrzeżeniem § 4.
§ 4.
W konkursie ERA-CAPS ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki dnia 23 czerwca 2016
r. oraz w konkursie CHIST-ERA ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki dnia
7 października 2016 r., obowiązują zasady dotyczące kosztów w projektach badawczych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych
określonych w załączniku nr 1 do uchwały Rady NCN nr 56/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

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