M I NI S T E R N A UK I I S ZK O L NI CT W A W Y śS ZE G O
ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu „Index Plus”
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 listopada 2010 r.
o ustanowieniu programu pn. „Index Plus” (M. P. Nr 86, poz. 1012) ogłasza się konkurs o
finansowanie projektów w ramach ww. programu
1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące zadania mające na celu
nadanie polskim czasopismom naukowym międzynarodowego charakteru, w tym poprzez
stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji, zapewnienia międzynarodowych
rad naukowych i redakcji oraz zagranicznych recenzji zamieszczanych artykułów. Program
ma równieŜ wspomóc pracę redakcyjną przy czasopiśmie, m.in. poprzez automatyzowanie
systemu przyjmowania prac, przesyłania do recenzentów i wydawania decyzji (z
zastosowaniem tzw. panelów autorskich/redaktorskich). Program ma takŜe pomóc poprawić
jakość wydania niniejszych czasopism, poprzez poprawę m.in. składu i łamania, a takŜe
zachęcić do publikacji kolejnych zeszytów tylko lub przede wszystkim w formie
elektronicznej.
2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące zadania aktualnie
wykonywane przez wnioskodawcę i finansowane ze środków finansowych na naukę.
3. Wnioski mogą składać:
1) uczelnie nieotrzymujące dotacji na podstawową działalność statutową,
2) podmioty działające na rzecz nauki oraz
3) biblioteki niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615).
4. Do wniosku dołącza się:
1) opis dotychczasowej działalności wydawniczej;
2) opis zadań planowanych do wykonania w ramach projektu;
3) harmonogram wykonywania zadań.
5. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki naleŜy
przedłoŜyć
dodatkowo
dokumenty
potwierdzające
wykonywanie
działalności
upowszechniającej naukę oraz potwierdzające zdolność prawną oraz zdolność do czynności
prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niŜ na 3
miesiące przed dniem złoŜenia wniosku, w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem
kapitału zagranicznego - umowę lub statut spółki albo kopię jednego z tych dokumentów,
poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz informację z wyliczeniem prowadzonych prac
na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
6. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o
przyczynach zwrotu i moŜliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji.
7. Przy przyznawaniu środków finansowych w ramach programu bierze się pod uwagę
następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną projektu;
2) zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu planowanych
prac;
3) moŜliwość wykonania projektu.
8. Wnioski sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, naleŜy
przesłać w wersji w elektronicznej sporządzonej w edytorze tekstowym pocztą elektroniczną
na adres : sekretariat.dpn@mnisw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada
2010 r. do godz. 12.00.
9. Wydruk wniosku w 1 egz. podpisany przez kierownika projektu oraz osoby
reprezentujące jednostkę naukową naleŜy złoŜyć nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia, o
którym mowa w pkt 9 (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego), z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs – Index Plus” na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,
00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3.
10. ZłoŜenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyŜej zasad
postępowania konkursowego i oceny ofert. Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą
rozpatrywane.
11. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane według kryteriów określonych w pkt 8
przez zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na
podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
12. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi listę rankingową
projektów wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do realizacji projektów objętych tymi
listami.
13. Na podstawie listy rankingowej minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub
odmowie przyznania środków finansowych na realizacje projektów.
14. Jednostka naukowa jest zobowiązana 7 dni od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złoŜyć w urzędzie obsługującym
ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys.
Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację
projektu.
15. Informacje o konkursie moŜna uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego, tel. (22) 52-92-482.

