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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.34.2020 
 
 
 

UCHWAŁA NR 34/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure) 

 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), Rada Narodowego Centrum 

Nauki wprowadza następujące zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację 

zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure), przyjętym uchwałą Rady NCN nr 129/2019 z dnia 12 grudnia 

2019 r. i zmienionym uchwałą nr 24/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.: 

 

− wprowadza nową treść § 10 w brzmieniu: 

„§ 10 Osobą wskazaną jako kierownik projektu we wniosku krajowym nie może być 

osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:  

a) kieruje1 trzema lub więcej projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN; 

b) kieruje dwoma projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN i jest 

wskazana jako kierownik projektu w innym wniosku, znajdującym się w procesie 

oceny lub zakwalifikowanym do finansowania; 

c) kieruje jednym projektem finansowanym w ramach konkursów NCN i jest 

wskazana jako kierownik projektu w dwóch innych wnioskach, znajdujących się 

w procesie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania; 

d) jest wskazana jako kierownik projektu w trzech innych wnioskach, znajdujących 

się w procesie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania w ramach 

konkursów NCN. 

Ograniczenia nie dotyczą wniosków złożonych lub projektów finansowanych w ramach 

konkursów: 

− TANGO, DIOSCURI; 

− SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19; 

− CEUS-UNISONO, w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science 

Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań 

nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką 

 
1 Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu 
w ramach konkursów NCN do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu. 
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oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises 

like Epidemics and Pandemics).” 

 

§ 2 
 
Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy 

wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), 

z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


