DAINA 2: Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 2020 r.
1. Wprowadzenie
Działając na rzecz zacieśnienia międzynarodowej współpracy akademickiej, pragnąc sfinansować
najwyższej jakości badania naukowe oraz świadomi faktu, że najlepsze wyniki badawcze można
osiągnąć jedynie dzięki współpracy z najlepszymi zagranicznymi naukowcami, Narodowe
Centrum Nauki (NCN) oraz Research Council of Lithuania (RCL) ogłaszają drugą edycję konkursu
DAINA na wspólne projekty badawcze. Ogłoszony po raz pierwszy w 2017 r. konkurs DAINA miał
na celu sfinansowanie wspólnych polsko-litewskich projektów odznaczających się wybitnym
poziomem badawczym we wszystkich dyscyplinach naukowych. DAINA 2 jest kontynuacją tego
udanego przedsięwzięcia.
Agencje partnerskie przeprowadzą równoległy proces oceny i selekcji wniosków. Środki
finansowe na realizację projektów zostaną przyznane zgodnie z zasadami finansowania
obowiązującymi w poszczególnych agencjach.
Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy zespołów polskich i litewskich
działających pod przewodnictwem odpowiednich kierowników projektu, powinny posiadać jasno
określony program działań, a także określać wartość dodaną międzynarodowej współpracy
dwustronnej. Od każdego partnera oczekuje się wniesienia w realizację projektu znaczącego
wkładu; oznacza to również konieczność podjęcia obowiązków organizacyjnych. Podział
obowiązków powinien znaleźć odzwierciedlenie w wysokości środków finansowych, o jakie
wnioskuje każdy z partnerów. Do konkursu można składać jedynie wnioski obejmujące badania
podstawowe1 (badania zorientowane na poszerzanie wiedzy).
2. Dziedziny nauki
Naukowcy mogą składać wnioski dotyczące wszystkich dziedzin nauki.
3. Warunki przystąpienia do konkursu
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Wnioski powinny obejmować badania podstawowe i zawierać program wspólnych badań
polsko-litewskich. Infrastruktura badawcza lub działalność w ramach sieci naukowych mogą
być finansowane tylko w projektach o profilu badawczym. Projekty polegające wyłącznie na
zakupie lub wytworzeniu aparatury badawczej czy działalności w ramach sieci naukowych
nie spełniają warunków finansowania.

Badania podstawowe oznaczają prace empiryczne lub teoretyczne mające na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.



Wnioski o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych, zawierające m.in.
kosztorysy planowanych badań, muszą być zgodne z zasadami krajowymi obowiązującymi
wnioskodawców. NCN i RCL zachowują prawo do odrzucenia wniosków niespełniających
wymagań wymienionych w dokumentacji konkursowej przyjętej przez obie agencje. Jeżeli
wniosek nie spełnia wymagań formalnych jednej z agencji krajowych, zostanie odrzucony
także przez drugą agencję. Po upływie terminu naboru nie można wprowadzać zmian
w treści wniosku.



W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna.



Jeśli wniosek został złożony w innym konkursie lub programie finansowania
organizowanym przez jakąkolwiek agencję finansującą badania naukowe (w tym NCN i RCL),
we wniosku składanym w ramach konkursu DAINA 2 musi zostać zawarta odpowiednia
informacja. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami właściwej agencji odnośnie składania
wniosku w więcej niż jednym konkursie.



W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym
wniosku.



Wnioski o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych (składające się z opisu
wspólnego projektu i CV kierowników projektu, wraz z wykazami publikacji) muszą być
przygotowane w języku angielskim (z wyjątkiem sekcji wyszczególnionych wyraźnie
w dokumentacji konkursowej2).



Okres realizacji wspólnych polsko-litewskich projektów badawczych może wynosić
24 miesiące lub 36 miesięcy.



Strony polska i litewska powinny przystąpić do realizacji projektu równocześnie, w ciągu
dwóch miesięcy od momentu ogłoszenia wyników konkursu.



Zespoły badawcze, które realizują lub zrealizowały projekt badawczy w ramach konkursu
DAINA 1, mogą złożyć wniosek o finansowanie również w konkursie DAINA 2.
4. Wnioskodawcy

Wspólny polsko-litewski projekt badawczy realizowany będzie przez polski i litewski zespół
badawczy. Pracami tych zespołów będą kierować odpowiednio polski i litewski kierownik
projektu, a miejscem realizacji projektu będą uprawnione instytucje w Polsce i na Litwie.
W momencie składania wniosku kierownik projektu po stronie polskiej musi posiadać co
najmniej stopień naukowy doktora. Kierownik projektu po stronie litewskiej musi naukowcem.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów językowych, prosimy zapoznać się z obowiązującymi w każdej z dwóch agencji
zasadami składania wniosków w konkursie DAINA 2 za pośrednictwem elektronicznych systemów ZSUN/OSF oraz JUNKIS.

Wnioskodawcy:
Wniosek krajowy w systemie ZSUN/OSF do NCN mogą złożyć podmioty określone w art. 27 ust.
1 pkt 1 –2, 4 – 5 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2019
poz. 1384).
Podmioty litewskie, które mogą przystąpić do konkursu, to litewskie instytucje badawcze
i uczelnie wymienione w Ewidencji Instytucji Oświatowych i Badawczych, którą można znaleźć
pod adresem https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx w zakładce Ewidencja,
w kategorii Dostawcy usług oświatowych.
5. Budżet i koszty kwalifikowalne projektu
Wymagania ogólne:


Wszystkie koszty muszą być kwalifikowalne zgodnie z krajowymi wymogami
kwalifikowalności.



Podany w EUR budżet projektu po stronie litewskiej i polskiej, wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem wszystkich niezbędnych kosztów, należy uwzględnić w opisie wspólnego
projektu (w tym celu polscy wnioskodawcy wypełniają punkty V.1 oraz V.3, zaś litewscy
wnioskodawcy punkty V.2. oraz V.4).

Wymagania krajowe – Polska:


Budżet polskiej części projektu musi wynosić co najmniej 150 tys. zł; nie ma limitu
maksymalnego dla polskiej części projektu.



Polskie zespoły badawcze przedstawiają budżet w PLN wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem kosztów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi
wniosków ZSUN/OSF.



Budżet i wyrażone w EUR koszty projektu realizowanego przez polski zespół
badawczy w opisie wspólnego projektu (JPD) muszą być tożsame z budżetem
przedstawionym w kosztorysie projektu wyrażonym w PLN w systemie ZSUN/OSF.
Istotne rozbieżności między budżetem wyrażonym w EUR w opisie wspólnego
projektu a budżetem w PLN podanym w ZSUN/OSF mogą skutkować odrzuceniem
wniosku.



Wszystkie wnioskowane koszty realizacji projektu przez zespół polski należy
szczegółowo uzasadnić w części V.1 opisu wspólnego projektu (JPD). Uzasadnienia
kosztów w JPD muszą być takie same jak uzasadnienia kosztów w systemie
ZSUN/OSF.



Koszty w EUR podane w opisie wspólnego projektu należy wyliczyć na podstawie
kursu EUR podanego w uchwale Rady NCN nr 62/2020 z dnia 22 maja 2020 (1 EUR =
4,5234 PLN).



Koszty wykazane w systemie ZSUN/OSF ujęte w walucie polskiej należy zaokrąglić
w dół do pełnych wartości; a koszty we wniosku wspólnym wyrażone w EUR należy
zaokrąglić w dół do dwóch miejsc po przecinku.



W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentacją
konkursową NCN.

Po złożeniu wniosku nie można wprowadzać zmian do budżetu; zbyt wysoki budżet projektu
może skutkować odrzuceniem wniosku.
Wymagania krajowe – Litwa:


Budżet litewskiej części projektu nie może przekroczyć 80 tys. EUR (w przypadku
projektów, których realizację zaplanowano na 24 miesiące) lub 120 tys. EUR
(w przypadku projektów, których realizację zaplanowano na 36 miesięcy).



Litewskie zespoły badawcze zobowiązane są do przedstawienia RCL szczegółowego
uzasadnienia kosztów w elektronicznym systemie składania wniosków. Wkład pracy
wykonywanej w ramach projektu przez litewskiego kierownika projektu oraz każdego
z wykonawców powinien wynosić co najmniej 20 godzin przemnożonych przez czas
trwania projektu wyrażony w miesiącach.

6. Procedura składania wniosków
Wnioski o finansowanie wspólnych polsko-litewskich projektów badawczych (składające się z opisu
wspólnego projektu i CV kierowników z wykazami publikacji i wymaganymi dodatkowymi
dokumentami) należy złożyć w formie elektronicznej w systemach ZSUN/OSF i JUNKIS wraz ze
wszystkimi dokumentami określonymi w dokumentacji konkursowej obu agencji.
1. W pierwszej kolejności wnioskodawca polski składa wniosek do NCN w systemie ZSUN/OSF,
w terminie do 15 września 2020 r., do godz. 16:00 CEST. Po wysłaniu wniosku w systemie
ZSUN/OSF należy wygenerować wersję kompletną wniosku w formacie PDF.
2. Następnie wnioskodawca litewski składa wniosek do RCL w systemie JUNKIS, w terminie do 22
września 2020 r., do godz. 16:00 EEST. Wnioskodawca litewski do wniosku w systemie JUNKIS
musi ponadto dołączyć wersję kompletnego wniosku złożonego w systemie ZSUN/OSF
w formacie PDF.
W konkursie nie zostaną uwzględnione wnioski otrzymane po upływie powyższych terminów.
Wnioski wspólne składane do obu organizacji muszą być tożsame; wszelkie rozbieżności mogą
skutkować odrzuceniem wniosku.
Informacje dla polskich wnioskodawców:


Dostęp do systemu obsługi wniosków NCN ZSUN/OSF można uzyskać pod adresem:
https://osf.opi.org.pl.



Informacje, które należy ująć we wniosku oraz w załącznikach do wniosku można znaleźć
w dokumentacji konkursowej NCN.



Dane ujęte we wniosku złożonym w systemie ZSUN/OSF muszą być tożsame
z informacjami zawartymi w opisie wspólnego projektu.

Informacje dla litewskich wnioskodawców:
• Dostęp do systemu obsługi wniosków RCL można uzyskać pod adresem JUNKIS:
http://junkis.RCL.lt/.
 Informacje, które należy ująć we wniosku oraz w załącznikach do wniosku można znaleźć
w dokumentacji konkursowej RCL.
 Dane ujęte we wniosku złożonym systemie JUNKIS muszą być tożsame z informacjami
zawartymi w opisie wspólnego projektu.
7. Ocena wniosków
1. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i przez RCL,
zgodnie z obowiązującymi w nich wymogami. Wnioski pozytywnie ocenione pod
względem formalnym przez obie agencje zostaną zakwalifikowane do oceny
merytorycznej.
2. Każdy wniosek podlega niezależnej ocenie w NCN, i w RCL.
3. W NCN każdy wniosek spełniający wymogi formalne oceniany jest przez Zespół
Ekspertów oraz przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych. Zespoły Ekspertów
składać się będą z naukowców uznanych w danej dziedzinie, którym znany jest proces
podejmowania decyzji obowiązujący w NCN.
4. W RCL każdy wniosek spełniający kryteria formalne podlegać będzie ocenie dwóch lub
trzech niezależnych ekspertów. Następnie sporządzony zostanie uzgodniony raport
przedstawiający wyniki oceny merytorycznej, na podstawie których sformułowana
zostanie lista rankingowa.
5. Finansowanie przyznane zostanie jedynie wnioskom rekomendowanym zarówno przez
NCN, jak i RCL.
8. Kryteria oceny
Ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych do konkursu DAINA 2 zostanie przeprowadzona na
podstawie kryteriów oceny obowiązujących w NCN i RCL.
Wszystkie wnioski oceniane są zgodnie z następującymi kryteriami:
1) oceny osiągnięć naukowych kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych,
2) oceny wartości naukowej projektu,

3) oceny zasadności planowanych kosztów oraz możliwości realizacji wnioskowanego projektu
badawczego.
9. Wstępny harmonogram
15 czerwca 2020 r.
15 września 2020 r., godz. 16:00, CEST

Ogłoszenie konkursu
Termin składania wniosków w systemie
ZSUN/OSF dla polskich wnioskodawców
Termin składania wniosków w systemie JUNKIS
dla litewskich wnioskodawców
Ocena wniosków

22 września 2020 r., godz. 16:00 EEST
listopad 2020 r.-kwiecień 2021 r.
koniec kwietnia 2021/początek maja
2021 r.
Ogłoszenie wyników
Rozpoczęcie realizacji
połowa 2021 r.
badawczych

wspólnych

projektów

10. Budżet:
Dla polskich zespołów badawczych przeznaczono 10 mln złotych, a dla litewskich zespołów co
najmniej 1,5 mln EUR (maks. dopuszczalny koszt dwuletniego projektu to 80 tys. EUR,
trzyletniego – 120 tys. EUR).
11. Dokumentacja konkursowa




Tekst zaproszenia (niniejszy dokument),
Opis wspólnego projektu,
Arkusz oceny dla ekspertów NCN; arkusz oceny dla ekspertów RCL.

Dla polskich wnioskodawców: wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie
internetowej NCN.
Dla litewskich wnioskodawców: wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie
internetowej RCL.
NCN i RCL przetwarzają dane osobowe zawarte we wnioskach złożonych w konkursie DAINA 2
(zarówno w opisie wspólnego projektu, jak i we wnioskach krajowych złożonych odpowiednio do
NCN i RCL) zgodnie z przepisami dostępnymi pod następującymi adresami:
· NCN: https://ncn.gov.pl/dane-osobowe?language=en
· RCL: https://www.RCL.lt/en/administrative-information/the-reform-of-personal-dataprotection/3061

12. Dane kontaktowe
POLSKA, NCN:

LITWA, RCL:

Nauki o Życiu:

Asta Aleksandraviciene
e-mail: asta.aleksandraviciene@RCL.lt
tel.: +370 676 18297

dr Jadwiga Spyrka
e-mail: jadwiga.spyrka@ncn.gov.pl
tel.: +48 12 341 9154
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:
dr Ulana Gocman
e-mail: ulana.gocman@ncn.gov.pl
tel.:
Nauki Ścisłe i Techniczne:
dr inż. Ewelina Szymańska – Skolimowska
e-mail: ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl
tel. +48 12 341 9155
Kontakt ds. ogólnych:
Magdalena Dobrzańska-Bzowska
e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl,
tel.: +48 12 341 9094
dr Magdalena Godowska
e-mail: magdalena.godowska@ncn.gov.pl
tel.: +48 12 341 9016

