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ZFN.420.2.42.2020 Kraków, dnia 16-12-2020

DECYZJA
DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Nr DEC-2020/37/K/ST5/03602

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1384) po rozpatrzeniu wniosku o finansowanie projektu badawczego 
nr rejestracyjny 2020/37/K/ST5/03602 złożonego w ramach konkursu POLS na projekty badawcze 
realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy finansowanego z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021

przyznaję

podmiotowi

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - będącemu/ej wnioskodawcą

środki finansowe w łącznej wysokości: 551 250 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt  zł ), co stanowi równowartość 125 538 € (słownie: sto dwadzieścia pięć 
tysięcy pięćset trzydzieści osiem €)

na realizację projektu badawczego:

pt. INNOWACYJNA OBRÓBKA HYDROTEMICZNA WYSOKOODŻYWCZYCH MĄK 
BEZGLUTENOWYCH W CELU OPRACOWANIA ULEPSZONYCH PRODUKTÓW 
PIEKARNICZYCH,

który realizować będzie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Produkcji;

Kierownikiem projektu zatrudnionym u wnioskodawcy będzie Pan/Pani dr Marina Villanueva,

z zastrzeżeniem dopełnienia następujących czynności: 

1) przedłożenia w formie elektronicznej projektu umowy o realizację i finansowanie projektu 
badawczego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES 
przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy oraz 
kierownika projektu

2) przedłożenia oświadczenia kierownika projektu i skanów dokumentów potwierdzających, że 
kierownik projektu mieszkał i pracował poza Rzeczpospolitą Polską przez 24 miesiące przed 
zamknięciem naboru wniosków w konkursie POLS.

Projekt umowy oraz oświadczenie kierownika projektu wraz ze skanami dokumentów 
potwierdzających zamieszkanie i pracę kierownika projektu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
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należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego 
Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP, w terminie 2 miesięcy od dnia  doręczenia Wnioskodawcy 
informacji, że wzór umowy jest dostępny w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla 
Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie www.osf.opi.org.pl. Niedotrzymanie ww. 
czynności we wskazanym terminie skutkować będzie odmową podpisania umowy przez Narodowe 
Centrum Nauki oraz uchyleniem niniejszej decyzji w trybie art. 162 § 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 
z późn. zm.).

Środki finansowe wypłacane będą zgodnie z umową o realizację i finansowanie projektu 
badawczego, tj. w polskich złotych (zł) do wysokości nieprzekraczającej którejkolwiek z kwot 
wskazanych powyżej, z wykorzystaniem miesięcznego kursu księgowego wymiany EUR Komisji 
Europejskiej w miesiącu, w którym transza została zaksięgowana w Narodowym Centrum Nauki 
i stosowanego w dokumentach rozliczeniowych z Komitetu Mechanizmów Finansowych 
i Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Środki finansowe zostały przyznane z zastrzeżeniem niewydatkowania przez adresata niniejszej 
decyzji kosztów niekwalifikowalnych. 

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. 
W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy lub kierownika 
projektu, wnioskodawcy nie przysługują roszczenia wobec Narodowego Centrum Nauki o zwrot 
poniesionych kosztów. Końcowa data kwalifikowalności zostanie określona w umowie o realizację 
i finansowanie projektu badawczego. Nie będą kwalifikowalne koszty poniesione po 30 kwietnia 
2024 r.

Uzasadnienie
Narodowemu Centrum Nauki jako Operatorowi Programu zostały powierzone zadania związane 
z wdrażaniem programu „Badania podstawowe” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Realizując powyższe 
zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 16 marca 2020 r. konkurs POLS na projekty 
badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, finansowany 
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na warunkach określonych w uchwale 
nr 18/2020 Rady Narodowego Centrum Nauki zatwierdzonych przez Komitet Programu, zwany dalej: 
„Konkursem”, wdrażany w szczególności w oparciu o następujące dokumenty:

1) Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 
2014-2021 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisane 20 grudnia 
2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 392); 

2) Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 
przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 r., 
zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;

3) Wszelkie wytyczne przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakresie 
dotyczącym realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w szczególności 
Wytyczne dotyczące programów badawczych – Zasady opracowania i wdrażania programów 
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w obszarze programowym „Badania” Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwane dalej „Wytycznymi”;

4) Umowę w sprawie programu „Badania podstawowe” zawartą pomiędzy Komitetem 
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
a Krajowym Punktem Kontaktowym  z dnia 7 czerwca 2019 r., a także wszelkie wytyczne 
Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie dotyczącym realizacji Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach Konkursu został złożony wniosek o numerze rejestracyjnym 2020/37/K/ST5/03602. 

Wniosek został przeanalizowany pod względem formalnym i jako że spełniał wszystkie kryteria 
kwalifikowalności wskazane w dokumentacji Konkursu został skierowany do oceny przez ekspertów.

Właściwy Koordynator Dyscyplin, zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami potwierdził, 
że opinie ekspertów są rzetelne i bezstronne oraz zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi 
wynikającymi z trybu oceny wniosków (Guide for evaluators). Właściwy Koordynator Dyscyplin 
udostępnił następnie wstępne listy rankingowe oraz raport z oceny sporządzony przez Zespół 
Ekspertów Komitetowi Programu, który podjął decyzję o ostatecznym rankingu wniosków.

Po zakończeniu pełnej oceny, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z trybu oceny wniosków (Guide 
for evaluators), przedmiotowy wniosek został zarekomendowany do finansowania. 
Ze szczegółowym uzasadnieniem oceny wniosku sporządzonym przez Zespół Ekspertów oraz 
Komitet Programu można zapoznać się poprzez system ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług 
dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie www.osf.opi.org.pl.

Pouczenie:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, 
w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy 
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki mieszczącej się 
w Krakowie (30-312), przy ul. Twardowskiego 16, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 
decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, w formie 
pisemnej na adres: 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 16 albo w formie elektronicznej na adres 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.

Zastępca Dyrektora
Marcin Liana
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Otrzymują:
1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2. dr Marina Villanueva
3. aa 
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