Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.134.2020

UCHWAŁA NR 134/2020
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu
WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy
wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure)

Na podstawie art. 18 pkt 4, 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, dalej: ustawa o NCN)
oraz Porozumienia o współpracy Multilateral Lead Agency Agreement, podpisanego przez
Narodowe Centrum Nauki w dniu 7 października 2020 r., Rada Narodowego Centrum Nauki
określa warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu WEAVE-UNISONO
na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu
WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

1. Postanowienia ogólne
1.1. Ilekroć jest mowa o:
1) programie WEAVE – oznacza to program organizowany przez NCN we współpracy
wielostronnej z instytucjami partnerskimi w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure), realizowany poprzez konkurs WEAVE-UNISONO oraz
konkursy instytucji partnerskich;
2) konkursie WEAVE-UNISONO – oznacza to konkurs organizowany w ramach
programu WEAVE, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej;
3) instytucjach partnerskich – oznacza to wskazane w ogłoszeniu o konkursie WEAVEUNISONO zagraniczne instytucje finansujące badania naukowe, uczestniczące
w programie WEAVE, w porozumieniu z którymi NCN organizuje konkursy wskazane
w pkt 1;
4) instytucjach współpracujących – oznacza to wskazane w ogłoszeniu o konkursie
WEAVE-UNISONO zagraniczne instytucje finansujące badania naukowe,
współpracujące z agencją wiodącą, z którymi NCN nie organizuje konkursów
wskazanych w pkt 1;
5) agencji wiodącej – oznacza to instytucję partnerską, właściwą dla wnioskodawcy
koordynującego, która pełni rolę agencji odpowiedzialnej za proces oceny
merytorycznej wniosków wspólnych, z zastrzeżeniem pkt. 1.7;
6) konkursie agencji wiodącej – oznacza to konkurs otwarty przez agencję wiodącą do
oceny merytorycznej wniosków wspólnych w programie WEAVE, wskazany
w ogłoszeniu o konkursie WEAVE-UNISONO;
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7) współwnioskodawcy – oznacza to zespół badawczy zaangażowany we wniosek
wspólny w programie WEAVE, występujący o środki finansowe na realizację projektu
badawczego do właściwej dla niego instytucji partnerskiej lub do instytucji
współpracującej (w przypadku zespołu zagranicznego) lub do NCN (w przypadku
zespołu polskiego);
8) wnioskodawcy koordynującym – oznacza to zagranicznego współwnioskodawcę,
pełniącego rolę organizacyjną i koordynującą w grupie współwnioskodawców,
odpowiedzialnego za złożenie wniosku wspólnego w konkursie agencji wiodącej;
9) wniosku wspólnym – oznacza to wniosek przygotowany przez współwnioskodawców,
składany przez wnioskodawcę koordynującego w konkursie agencji wiodącej,
zgodnie z wymogami określonymi przez te agencję;
10) wniosku krajowym – oznacza to wniosek przygotowany przez polski zespół badawczy
o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego zawierający wniosek
wspólny złożony do agencji wiodącej;
11) regulaminie – oznacza to „Regulamin 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)”, przyjęty przez Radę NCN;
12) zespole badawczym – oznacza to kierownika projektu wraz z członkami zespołu
badawczego, o ile są przewidziani we wniosku;
13) panelach NCN – należy przez to rozumieć dyscypliny lub grupy dyscyplin określone
przez Radę NCN, pokrywające cały obszar badań naukowych w trzech działach nauki
tj.: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych
i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ), w ramach których są ogłaszane
i przeprowadzane konkursy NCN.
1.2. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie
z zagranicznymi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów
badawczych do NCN oraz do jednej lub dwóch instytucji partnerskich właściwych dla
zagranicznych zespołów badawczych.
1.3. W konkursie będą również finansowane trójstronne projekty badawcze planowane do
realizacji przez polski zespół badawczy wnioskujący do NCN wraz z zagranicznym
zespołem badawczym wnioskującym do agencji wiodącej, przy udziale zagranicznego
zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe na ten cel do właściwej dla niego
instytucji współpracującej.
1.4. Niniejsza uchwała określa warunki przeprowadzania konkursu WEAVE-UNISONO oraz
finansowania w tym konkursie przez NCN projektów badawczych w części realizowanej
przez polskie zespoły badawcze.
1.5. Zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN
w konkursie WEAVE-UNISONO określa Regulamin.
1.6. Warunki przeprowadzania konkursów otwieranych w ramach programu WEAVE przez
instytucje partnerskie na potrzeby obsługi wniosków wspólnych są określane odpowiednio
przez te instytucje.
1.7. Konkurs WEAVE-UNISONO przeprowadzany jest w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure). Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla
wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku.
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2. Warunki przystąpienia do konkursu
2.1. Do konkursu WEAVE-UNISONO może zostać złożony wniosek krajowy:
1) na realizację badań, które nie były i nie są finansowane przez NCN, ani z innych źródeł;
2) który obejmuje badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN,
w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN, zgodnie z zakresem
wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej oraz w ogłoszeniu o konkursie
WEAVE-UNISONO;
3) w którym zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym
i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, w ramach współpracy
dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami
badawczymi wnioskującymi o środki finansowe do instytucji partnerskich i instytucji
współpracujących (w przypadku wniosków wskazanych w pkt. 1.3;
4) który obejmuje realizację polskiej części projektu badawczego zaplanowanego na: 24,
36, lub 48 miesięcy;
5) w którym dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt wskazano
kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu badawczego
obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego;
6) w którym kosztorys polskiej części projektu uwzględniony we wniosku krajowym
oraz we wniosku wspólnym jest sporządzany zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie i wyliczany na podstawie kursu walut wskazanego w ogłoszeniu
o konkursie WEAVE-UNISONO;
7) który spełnia zasady określone w Regulaminie;
8) który zawiera wszystkie elementy określone w pkt. 2.2 niniejszej uchwały.
2.2. We wniosku krajowym należy przedstawić:
1) tytuł projektu badawczego zawarty we wniosku wspólnym (w języku polskim i w języku
angielskim);
2) wniosek wspólny w formacie pdf, zawierający wszystkie wymagane dokumenty
zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie agencji wiodącej, w wersji tożsamej
z wersją złożoną w systemie informatycznym agencji wiodącej, w tym m.in.:
a) opis projektu badawczego zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie
agencji wiodącej (w języku angielskim);
b) CV wraz z wykazem publikacji członków zespołów badawczych biorących
udział w realizacji projektu badawczego, zgodnie z zasadami obowiązującymi
w konkursie agencji wiodącej;
3) popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (do 1 strony w języku polskim
i do 1 strony w języku angielskim);
4) plan badań (w języku polskim i w języku angielskim) przedstawiający zadania
badawcze przewidziane do realizacji przez polski zespół badawczy;
5) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac
poszczególnych wykonawców projektu badawczego po polskiej stronie (w języku
angielskim);
6) kosztorys polskiej części projektu badawczego (w języku angielskim), sporządzony
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

3

7) informacje o planowanej w projekcie badawczym współpracy międzynarodowej, w tym
wskazanie zagranicznych instytucji naukowych, z którymi współpraca ta będzie
realizowana, wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (w języku
angielskim);
8) informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi
w trakcie realizacji polskiej części projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);
9) informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym wymaganych 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);
10) w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne
planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań (w języku
angielskim);
11) w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub
zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik
projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub z innych źródeł, opis
zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich
finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim);
12) w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie
otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące
badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, wraz z wykazem publikacji
oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia
umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku angielskim);
13) w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę polskich
podmiotów określoną w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, porozumienie o współpracy
na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego, zawierające m.in.
następujące elementy: określenie stron porozumienia ze wskazaniem lidera,
określenie przedmiotu i okresu trwania porozumienia obejmującego okres realizacji
projektu badawczego, upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do
występowania w imieniu całej grupy podmiotów w postępowaniu o przyznanie
środków finansowych i realizację projektu badawczego, zobowiązanie lidera do
przekazywania pozostałym stronom informacji otrzymanych z NCN, podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy
podmiotów (w języku polskim);
14) oświadczenia administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego projekt
badawczy po stronie polskiej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.
3. Zasady składania wniosków krajowych
3.1. Do konkursu WEAVE-UNISONO przyjmowane są wnioski krajowe zgodnie z zasadami
składania wniosków określonymi w Regulaminie, do których załączone są wnioski
wspólne.
3.2. Wniosek wspólny musi być przygotowany i złożony zgodnie z wymogami określonymi
w warunkach konkursu agencji wiodącej wskazanym w ogłoszeniu o konkursie WEAVEUNISONO.
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3.3. W przypadku decyzji NCN o zakończeniu naboru wniosków, informacja o tym zostanie
podana do wiadomości na stronie internetowej Centrum, dostępnej pod adresem:
www.ncn.gov.pl oraz w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki
/Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl, nie później
niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.
4. Sposób oceny wniosków
Sposób oceny wniosków określa Regulamin oraz dokumenty regulujące proces oceny
merytorycznej wniosków wspólnych obowiązujące w konkursie agencji wiodącej.
5. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych
5.1 Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych podejmowane jest w drodze
decyzji Dyrektora NCN i nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku
krajowego.
5.2 W konkursie WEAVE-UNISONO środki finansowe dla polskich zespołów badawczych
przyznawane są na realizację tylko tych projektów badawczych, w przypadku których
instytucje partnerskie (a w przypadku wniosków wskazanych w pkt. 1.3 - także instytucje
współpracujące) również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom
badawczym.

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