Rada
Narodowego Centrum Nauki

UCHWAŁA NR 66/2012
z dnia 13 września 2012 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
oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

§ 1.
Na podstawie art. 21. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza
następujące zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, określonym uchwałą nr 12/2011 z dnia
10 marca 2011 r. z późn.zm.:
 § 1. pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Projektów badawczych mających na celu powołanie
nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień
naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2
do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, złożonych w ramach konkursu
SONATA BIS;
 § 3. otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki Rada dokonuje wyboru członków Zespołów Ekspertów
odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach. Rada w swoim
wyborze kieruje się następującymi zasadami:
1)

Kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców polskich
i zagranicznych, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie
w ocenie projektów badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczenie
w realizacji projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym
w kraju i za granicą;

2)

Podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych
źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników
naukowych, głównie Web of Science, a także Scopus itp., innych źródłach
uwzględniających
specyfikę
poszczególnych
dziedzin
nauki
oraz
w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe
w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty
badawcze.
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 § 4. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumencie
„Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania”,
stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 46/2012 z dnia 10 maja 2012 r.
poszczególne komisje Rady (dla paneli HS - komisja K-1, dla paneli ST – komisja K-2
oraz dla paneli NZ – komisja K-3) tworzą Korpus Ekspertów NCN, z którego
wyłaniane są Zespoły Ekspertów dla poszczególnych grup paneli uchwalonych
uchwałą Rady NCN nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm.”;
 § 8. otrzymuje brzmienie:, „Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania
środków finansowych/udzielenia promesy wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący
pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy
postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie
środków finansowych/udzielenie promesy.”;
 § 17. otrzymuje brzmienie: „Ocena wniosku o finansowanie projektów badawczych
przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach:
Etap I - ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie wniosku oraz
skróconego opisu projektu badawczego. Polega ona na sporządzeniu
indywidualnej oceny przez dwóch niezależnych członków Zespołu Ekspertów.
Następnie oceny zostają przedyskutowane i uzgodnione podczas posiedzenia
tego Zespołu. Do drugiego etapu kierowane są wnioski z najwyższych pozycji listy
rankingowej, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna
przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez
Radę na realizację projektów w ramach danego panelu lub grup paneli w ramach
komisji Rady. Wysokość tych środków Rada ustala na podstawie analizy kosztów
realizacji projektów złożonych na dany konkurs w ramach poszczególnych
dyscyplin lub grup dyscyplin oraz priorytetów ustalonych przez Radę.
Etap II - ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie wniosku
i szczegółowego opisu projektu badawczego. Polega ona na sporządzeniu
indywidualnych ocen przez ekspertów niebędących członkami Zespołu Ekspertów
oceniającego wniosek w I etapie (powoływanych przez Dyrektora NCN zgodnie
z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki).
Następnie członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku na
podstawie opinii specjalistycznych oraz analizy i dyskusji wniosków podczas
posiedzenia.”;
 § 18. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Eksperci nie zmieniają kosztorysu w złożonym
projekcie”;
 § 21. otrzymuje brzmienie: „Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi NCN do
zatwierdzenia listę rankingową przygotowaną przez Zespół Ekspertów.”;
 § 22. otrzymuje oznaczenie § 25. w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Koordynator Dyscyplin, po zasięgnięciu opinii Zespołu Ekspertów, może
dokonać zmian kolejności wniosków o finansowanie projektów badawczych na liście
rankingowej. Koordynator przedkłada Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do
zatwierdzenia zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem.”;
 § 22. otrzymuje brzmienie: „Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania wnioski,
dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości
środków ustalonych przez Radę dla danego konkursu.”;
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 § 23. otrzymuje oznaczenie § 26.;
 § 23. otrzymuje brzmienie „Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do
finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie
środków dostępnych na konkurs.”;
 § 24. otrzymuje oznaczenie § 27. w brzmieniu: „Do zasad i trybu oceny wniosków
o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora stosuje się
odpowiednio przepisy § 9. do § 26. za wyjątkiem § 16., § 17. i § 25.”;
 § 24. otrzymuje brzmienie: „Decyzję w sprawie finansowania wniosków, o których
mowa w § 23. podejmuje Dyrektor NCN, biorąc pod uwagę wskaźnik procentowy
przekroczenia budżetu dostępnego dla paneli lub grup paneli”;
 § 25. otrzymuje oznaczenie § 28.;
 § 26. otrzymuje oznaczenie § 29. w brzmieniu: „Ocena wniosków o finansowanie
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przez Zespoły Ekspertów przebiega
w dwóch etapach:
1)

Etap I: Członkowie Zespołu Ekspertów dokonują indywidualnych ocen
wniosków, które zostają przedyskutowane i ustalone podczas posiedzenia
Zespołu Ekspertów. Do drugiego etapu kierowane są wnioski, których łączna
kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości
środków finansowych ustalonych przez Radę.

2)

Etap II: Członkowie Zespołu Ekspertów dokonują oceny wniosku na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą”.;

 § 27. otrzymuje oznaczenie § 30.;
 § 28. otrzymuje oznaczenie § 31.;
 § 29. otrzymuje oznaczenie § 32.;
 § 30. otrzymuje oznaczenie § 33. w brzmieniu „W konkursie OPUS, PRELUDIUM,
SONATA, SONATA BIS Zespół Ekspertów wskazuje, w grupie wniosków
niezakwalifikowanych do II etapu oceny, co najmniej 20% projektów, których
kierownicy nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w kolejnej
edycji tego konkursu, z wyjątkiem przypadków, gdy liczba rozpatrywanych wniosków
jest niewielka i wszystkie uzyskały wysoką ocenę merytoryczną”;
 § 31. otrzymuje oznaczenie § 34.;
 § 32. otrzymuje oznaczenie § 35.
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§ 2.
Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora wraz z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1.
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków na realizacji zadań finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora pod nazwą: „Ocena wniosków o finansowanie projektów
badawczych i wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”, przyjmuje brzmienie
w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. Michał Karoński
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