
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r.

Poz. 46

KOMUNIKAT 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 20 stycznia 2014 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą „Iuventus Plus” 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, 
z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 24 stycznia 2014 r. program pod nazwą „Iuventus Plus”, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M. Ratajczak

 

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675.
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Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. (poz. 46)

PROgRaM POD NaZWą „IUvENTUS PLUS”

I. 1. Celem programu pod nazwą „Iuventus Plus”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie badań naukowych prowa-
dzonych przez wybitnych młodych naukowców, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-
dach finansowania nauki, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja 
wyników tych prac. Program ma za zadanie pomóc młodym naukowcom w dalszym prowadzeniu badań naukowych na 
najwyższym światowym poziomie, w tym przez promowanie prowadzonych badań i upowszechnianie osiągniętych wyni-
ków.

2. Do programu mogą być zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców, których wyniki badań zostały 
opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach, ujętych w części a lub C wykazu czasopism naukowych wraz 
z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, o którym mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jed-
nostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), lub jednoautorskiej monografii naukowej opublikowanej 
w renomowanym czasopiśmie.

3. Do programu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez jednostkę 
naukową i finansowane ze środków finansowych na naukę.

4. Projekty są finansowane ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w planie finansowym w części budżetu 
państwa – „Nauka” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, 
zwanego dalej „Ministrem”.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe określone w art. 2  
pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

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

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) przedmiot konkursu; 

2) termin i miejsce składania wniosków;

3)  warunki udziału w konkursie i podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach 
konkursu;

4) kryteria oceny wniosków;

5) tryb przeprowadzenia konkursu;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodawcy z informacją 
o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji wraz z po-
uczeniem, że nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji Ministra jednostce naukowej, z przezna-
czeniem dla młodego naukowca.

6. Środki finansowe w ramach programu są przekazywane jednostce naukowej na podstawie umowy o realizację projek-
tu, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu. 




