
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r.

Poz. 377

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 maja 2014 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów 
w programach badawczych Unii Europejskiej”

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 28 maja 2014 r. program pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów 
w programach badawczych Unii Europejskiej”, 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, z 2013 r. poz. 675 oraz 
z 2014 r. poz. 379 i 423.
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Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. (poz. 377)

PROGRAM POD NAZWĄ „GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW 
W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ”

I. 1. Celem programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych 
Unii Europejskiej” jest wsparcie polskich jednostek naukowych, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które ubiegają się o re-
alizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek nauko-
wych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. 
Program ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polskich jednostek naukowych uczestnictwem w programach 
badawczych Unii Europejskiej i umożliwić im podniesienie jakości przygotowywanych wniosków projektowych.

2. W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wnios- 
ku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez 
Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

3. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

1) pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej 
albo

2) refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, jeżeli wnio-
sek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez 
nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1, środki finansowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wniosko-
dawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, będzie zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed 
złożeniem go na wezwanie konkursowe do recenzji dwóch ekspertów. Dodatkowo wnioskodawca będzie miał możliwość 
skorzystania z dwóch konsultacji z każdym ekspertem. Zadaniem eksperta będzie udzielenie wnioskodawcy wskazówek 
dotyczących poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione 
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego.

4. Koszty działań związanych z przygotowaniem wniosku projektowego są finansowane ze środków finansowych na 
naukę przeznaczonych na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw 
nauki, zwanego dalej „Ministrem”. W ramach kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględnia się koszt recenzji wnios- 
ku projektowego i konsultacji z ekspertami.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa 
w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem podmiotów, dla których 
przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

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

2. Ogłoszenie o naborze wniosków jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków określa:

1) przedmiot naboru;

2) terminy oraz sposób składania wniosków;

3) wykaz programów badawczych, w których uczestnictwo będzie objęte wsparciem w ramach programu;

4) zakres finansowania w ramach programu, w tym maksymalną wysokość finansowania, wykaz kosztów kwalifikują-
cych się do finansowania oraz koszt i sposób finansowania wynagrodzeń ekspertów;

5) sposób i kryteria oceny wniosków;
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6) warunki przyznania i przekazania środków finansowych w ramach programu;

7) wzór wniosku i raportu końcowego;

8) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań 
formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości poprawienia lub uzupełnienia 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym 
terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane wnioskodawcy na podstawie decyzji Ministra.

6. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki realizacji i finansowa-
nia działań oraz rozliczania przyznanych środków.




