Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.78.2021

UCHWAŁA NR 78/2021
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzania konkursu OPUS 22 w zakresie projektów badawczych
realizowanych w ramach współpracy Lead Agency Procedure
§1
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) oraz § 12 warunków
przeprowadzania konkursu OPUS na projekty badawcze, określonych uchwałą Rady NCN
nr 67/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w związku z Porozumieniem o współpracy Multilateral Lead
Agency Agreement, podpisanym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 7 października
2020 r., Rada Narodowego Centrum Nauki określa, że do konkursu OPUS 22 mogą być
zgłoszone wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych
we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi w ramach programu Weave
w oparciu o Lead Agency Procedure, dla których NCN pełni rolę agencji wiodącej.
§2
Do konkursu OPUS 22 mogą być zgłaszane wnioski, o których mowa w § 1:
1)

w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym
i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, we współpracy dwulub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami badawczymi
z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii;

2)

które obejmują realizację projektu badawczego zaplanowanego na: 24, 36 albo
48 miesięcy (z wyłączeniem projektów planowanych do realizacji we współpracy
z zespołami badawczymi z Niemiec i Czech).
§3

Zagraniczne zespoły badawcze występują o środki finansowe na realizację projektów
badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania, z którymi NCN
współpracuje w ramach programu Weave, tj.:
−

Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung,
FWF), w przypadku zespołów z Austrii;

−

Czech Science Foundation (Grantová agentura České Republiky, GAČR),
w przypadku zespołów z Czech;

−

Slovenian Research Agency (Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, ARRS), w przypadku zespołów ze Słowenii;
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−

German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG),
w przypadku zespołów z Niemiec;

−

Swiss National Science Foundation (SNSF), w przypadku zespołów ze
Szwajcarii.
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