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KR.0003.91.2019

UCHWAŁA NR 91/2019
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu OPUS
§1
Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące
zmiany w warunkach przeprowadzania konkursu OPUS na projekty badawcze, przyjętych
uchwałą Rady NCN nr 27/2019 z dnia 14 marca 2019 r.:
1) przed działem I wprowadza nowy dział pod nazwą „I. Adresaci konkursu” w brzmieniu:
„Konkurs skierowany jest do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy
planują realizację projektów badawczych, w tym również w ramach współpracy
międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami
z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw
międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów
badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze
wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.”;
2) zmienia oznaczenie działu I na II;
3) zmienia oznaczenie działu II na III;
4) w § 6 wprowadza nowe brzmienie pkt 3:
„3) który obejmuje realizację projektu badawczego zaplanowanego na: 12, 24, 36 albo
48 miesięcy;”;
5) w § 7:


pkt 6 lit. a tiret trzecie uzupełnia o przypis nr 2 w brzmieniu:
”2 Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie
/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach
międzynarodowych.”;



pkt 8 wprowadza nowe brzmienie:
„8) W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w ramach
współpracy międzynarodowej:
a) z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej bądź w ramach programów lub
inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub
wielostronnej, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej z opisem
korzyści wynikających z tej współpracy (w języku angielskim);
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b) przy
wykorzystaniu
przez
polskie
zespoły
badawcze
wielkich
międzynarodowych urządzeń badawczych, informacje o planowanej
współpracy międzynarodowej z opisem korzyści wynikających z tej
współpracy wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość wykorzystania
wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (w języku angielskim).”;


przed pkt 9 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie pkt 9 w brzmieniu:
„9) Informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi
w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
we wniosku (w języku angielskim).”;



zmienia oznaczenie pkt 9 na pkt 10 i nadaje mu nowe brzmienie:
„10) Informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii,
pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie
z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych
w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku
(w języku angielskim).”;



zmienia oznaczenie pkt 10 na pkt 11;



zmienia oznaczenie pkt 11 na pkt 12;



zmienia oznaczenie pkt 12 na pkt 13;



zmienia oznaczenie pkt 13 na pkt 14;



zmienia oznaczenie pkt 14 na pkt 15 i nadaje mu nowe brzmienie:
”15) Oświadczenia administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego
projekt badawczy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.”;



zmienia oznaczenie pkt 15 na pkt 16 i nadaje mu nowe brzmienie:
„16) W przypadku podmiotu, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie
pomoc publiczną, szczegółowe zestawienie wydatków oraz pozostałe dokumenty
i oświadczenia związane z ubieganiem się o udzielenie pomocy publicznej za
pośrednictwem NCN, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku
polskim).”;

6) zmienia oznaczenie działu III na IV;
7) zmienia oznaczenie działu IV na V.
§2
Treść warunków przeprowadzania konkursu OPUS, z uwzględnieniem zmian o których
mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady
Narodowego Centrum Nauki
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