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UCHWAŁA NR 46/2020
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie warunków przeprowadzania konkursu
ALPHORN–COVID-19 na międzynarodowe projekty badawcze
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 2018 r. poz. 947 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o NCN” oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki
(NCN) z Swiss National Science Foundation, zwaną dalej „SNSF”, zawartego dnia 22 listopada
2018 r. z późn. zm., Rada Narodowego Centrum Nauki określa warunki przeprowadzania
konkursu ALPHORN–COVID-19 na projekty badawcze realizowane we współpracy
międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs ALPHORN–COVID-19 przeprowadzany jest w oparciu o procedurę agencji
wiodącej (Lead Agency Procedure). W konkursie ALPHORN–COVID-19 rolę agencji
wiodącej odpowiedzialnej za proces oceny merytorycznej złożonych wniosków pełni
SNSF, w ramach programu SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.
1.2. W konkursie finansowane będą projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły
badawcze1 z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między
tymi zespołami.
1.3. W konkursie będą również finansowane projekty badawcze realizowane wspólnie przez
zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego
spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg,
Południowy Tyrol, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel do właściwych dla
nich zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe, tj. do: German Research
Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Austrian Science Fund (Fonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF) lub Czech Science Foundation
(Grantová agentura České Republiky, GAČR) lub Slovenian Research Agency (Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) lub Luxembourg National
Research Fund (FNR) lub Provincial Administration South Tyrol/Alto Adige, w ramach
programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez SNSF we współpracy z tymi
instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Przez zespół badawczy rozumie się kierownika projektu wraz z członkami zespołu badawczego, o ile są
przewidziani we wniosku.
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1.4. Niniejsza uchwała określa warunki przeprowadzania konkursu ALPHORN–COVID-19
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 ALPHORN–COVID-19 określa Regulamin przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN–
COVID-19, organizowanego we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji
wiodącej (Lead Agency Procedure), przyjęty przez Radę NCN, zwany dalej
„Regulaminem”.
1.6. SNSF oraz zagraniczne instytucje finansujące badania naukowe, wskazane w pkt. 1.3
niniejszej uchwały, określają warunki przeprowadzania konkursów otwieranych przez te
instytucje na finansowanie projektów badawczych w części realizowanej przez
zagraniczne zespoły badawcze.
2. Warunki przystąpienia do konkursu
2.1. Do konkursu może zostać złożony wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części
projektu badawczego w konkursie ALPHORN–COVID-19, zwany dalej „wnioskiem
krajowym”:
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;
3) który obejmuje realizację polskiej części projektu badawczego zaplanowanego na 24
miesiące, przy czym zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla
wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt;
4) w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień
naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu
badawczego;
5) w którym wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego
na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł;
6) w którym kosztorys polskiej części projektu uwzględniony we wniosku wspólnym2 jest
sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i wyliczany na podstawie
średniego kursu walut obowiązującego w dniu przyjęcia przez Radę NCN niniejszej
uchwały, tj. 1 EUR = 4,5432 PLN;
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 przez SNSF
dokumenty zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie SNSF National

Przez wniosek wspólny rozumie się wniosek przygotowany przez polski/e zespół/oły badawczy/e we współpracy
z zagranicznym/i zespołem/ami badawczym/i, składany przez zespół szwajcarski w systemie SNSF mySNF,
obejmujący wszelkie dokumenty wymagane przez SNSF zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie SNSF
National Research Programme NRP 78 - COVID-19. Wniosek wspólny może stanowić załącznik tylko do jednego
wniosku krajowego; informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku
wspólnym.
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Research Programme NRP 78 - COVID-19, w wersji tożsamej z wersją złożoną
w systemie informatycznym mySNF, w tym m.in.:
a) opis projektu badawczego zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie
SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19 (w języku angielskim);
b) CV wraz z wykazem publikacji kierowników zespołów badawczych biorących
udział w realizacji projektu badawczego, zgodnie z zasadami obowiązującymi
w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19 (w języku
angielskim);
Niedopuszczalne jest imienne wskazywanie we wniosku krajowym i we wniosku
wspólnym osób, które będą wybierane w ramach otwartych konkursów, w tym
osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc.
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 stronie polskiej (w języku
angielskim);
6) kosztorys polskiej części projektu badawczego (w języku angielskim), sporządzony
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
7) informacje o planowanej w projekcie badawczym współpracy międzynarodowej, w tym
wskazanie zagranicznych instytucji naukowych, z którymi współpraca ta będzie
realizowana (w języku angielskim);
8) informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi
w trakcie realizacji 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);
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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 wnioskodawcy,
z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

zgodnie

3. Zasady składania wniosków krajowych
3.1. Do konkursu ALPHORN–COVID-19 przyjmowane są wnioski krajowe zgodnie z zasadami
składania wniosków określonymi w Regulaminie, do których załączone są wnioski
wspólne.
3.2. Wniosek wspólny, przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w warunkach
programu SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19, składany jest do
SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do dnia 25 maja 2020 r.
3.3. Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem
systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni
Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) w najbliższym możliwym
terminie po złożeniu wniosku wspólnego do SNSF. Wniosek krajowy musi być złożony
najpóźniej do dnia 26 maja 2020 r. do g. 16:00.
3.4. Z uwagi na szczególny charakter niniejszego konkursu i w celu przystąpienia do oceny
wniosków i rozstrzygnięcia konkursu w jak najkrótszym czasie, okres naboru wniosków,
wynikający z art. 25 ust. 2 ustawy o NCN, został skrócony do mniej niż 3 miesięcy.
3.5. Dodatkowo, w przypadku projektów badawczych wskazanych w pkt. 1.3 niniejszej
uchwały, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt
musi złożyć do właściwej zagranicznej instytucji finansującej badania naukowe wniosek
o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez tę instytucję dokumentów, zgodnie
z wymogami obowiązującymi w tej instytucji.
4. Sposób oceny wniosków
Sposób oceny wniosków określa Regulamin oraz dokumenty regulujące proces oceny
merytorycznej wniosków wspólnych obowiązujące programie SNSF National Research
Programme NRP 78 - COVID-19.
5. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych
5.1 Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych podejmowane jest w drodze
decyzji Dyrektora NCN i nastąpi najpóźniej do końca października 2020.
5.2 W konkursie ALPHORN–COVID-19 środki finansowe dla polskich zespołów badawczych
przyznawane są na realizację tylko tych projektów badawczych, w przypadku których
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SNSF oraz zagraniczne instytucje finansujące badania naukowe, wskazane w pkt. 1.3
niniejszej uchwały, również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom
badawczym.
6. Nakłady finansowe
Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez
polskie zespoły badawcze w konkursie ALPHORN–COVID-19 w kwocie 4 mln zł.

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