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Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

Poz. 903

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 listopada 2012 r.

o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywie EIT – KIC InnoEnergy”

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 
oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 28 listopada 2012 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywie EIT – KIC Inno-
Energy”, określone w załączniku do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
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Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. (poz. 903)

PRZEDSIĘWZIĘCIE POD NAZWĄ „WSPARCIE UDZIAŁU W INICJATYWIE EIT – KIC INNOENERGY”

I. 1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywie EIT – KIC InnoEnergy”, zwanego dalej „przed-
sięwzięciem”, jest wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Tech-
nologii (EIT) – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy), ustanowionej w dniu 
16 grudnia 2009 r. w Budapeszcie przez Radę Zarządzającą EIT.

2. W ramach przedsięwzięcia są finansowane koszty udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie EIT – KIC 
InnoEnergy, w tym koszty poniesione na ten cel w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

3. Koszty, o których mowa w pkt 2, są finansowane ze środków finansowych wyodrębnionych w części 28 budżetu 
państwa – Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwa-
nego dalej „Ministrem”. 

II. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mo-
wa w art. 2 pkt 9 lit. a i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,  uczestniczące w inicjatywie EIT 
– KIC InnoEnergy.

III. 1. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez 
Ministra.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera:

1) przedmiot naboru wniosków;

2) termin i sposób składania wniosków;

3)  warunki udziału w naborze wniosków i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych 
w ramach przedsięwzięcia;

4) kryteria oceny wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do oceny są kierowane wnioski spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wnioski niespełniające 
wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

5. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia są przekazywane jednostce naukowej na podstawie umowy 
określającej warunki i terminy ich przekazania, wydatkowania i rozliczenia.




