K O M U N I K AT
M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T W A W Y Ż S Z E G O 1)
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia
w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej
na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Na podstawie art. 4a ust. 2b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się otwarty nabór wniosków
o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę
Drogową Infrastruktury Badawczej, zwaną dalej „PMDIB”.
1. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na
PMDIB, zwany dalej „wnioskiem”, mogą składać podmioty, o których mowa w art. 4a
ust. 3 ustawy, tj.: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe,
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni, reprezentowane przez
jednostkę naukową, lub uczelnie.
2. W przypadku wniosku składanego przez konsorcjum naukowe, centrum naukowoprzemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk do wniosku dołącza się
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum
naukowego, centrum naukowo-przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej
Akademii Nauk wraz ze wskazaniem jednostki naukowej pełniącej funkcję koordynatora
tego podmiotu.
3. Wniosek sporządza się według wzoru, który stanowi załącznik do komunikatu, wraz
z tłumaczeniem na język angielski.
4. Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy składa
się w formie dokumentu elektronicznego, doręczonego za pomocą:
1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym
uwierzytelnienie tożsamości tej osoby powinno być dokonane przy użyciu profilu
zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo
2) poczty elektronicznej na adres email: michal.rybinski@nauka.gov.pl – przy czym
uwierzytelnienie tożsamości tej osoby powinno być dokonane przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. – decyduje data
urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez
system ePUAP albo data wpływu na wyżej wskazany adres email.
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).

5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcom z informacją
o przyczynach zwrotu i możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
6. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 4 pozostawia się bez rozpoznania.
7. Ocena wniosku jest dokonywana przez zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2
ustawy, oraz przez dwóch rekomendowanych przez zespół recenzentów zewnętrznych,
w tym jednego krajowego i jednego zagranicznego.
8. Oceny wniosku dokonuje się, przyznając od 1 do 5 punktów w ramach każdego
z kryteriów oceny, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy, z uwzględnieniem
następujących wag poszczególnych kryteriów:
1) zgodność celów i założeń przedsięwzięcia z krajowymi i międzynarodowymi
politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji – 12%;
2) unikatowość przedsięwzięcia w skali krajowej i międzynarodowej – 20%;
3) potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy – 18%;
4) stopień zainteresowania realizacją przedsięwzięcia ze strony krajowego
i międzynarodowego środowiska naukowo-badawczego i przedsiębiorstw, ze
szczególnym uwzględnieniem etapu użytkowania planowanej infrastruktury
badawczej – 15%;
5) zasadność kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia – 15%;
6) stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, w perspektywie krótkoi średniookresowej – 8%;
7) perspektywa realizacji przedsięwzięcia we współpracy międzynarodowej – 12%.
Oceny punktowe przyznane w ramach poszczególnych kryteriów oraz ocena ważona
wniosku wymagają uzasadnienia.
9. W przypadku gdy rozbieżności w ocenie wniosku przez recenzentów zewnętrznych
przekraczają 30%, wniosek przekazuje się do oceny przez rekomendowanych przez zespół
dwóch recenzentów zewnętrznych, innych niż pierwotni recenzenci. Oceny ważone
przyznane przez tych recenzentów sumuje się z ocenami ważonymi przyznanymi przez
pierwotnych recenzentów.
10. Końcową ocenę wniosku oblicza się, sumując 60% oceny ważonej przyznanej przez
zespół oraz 40% średniej arytmetycznej ocen ważonych przyznanych przez recenzentów
zewnętrznych, o których mowa w ust. 7 i 9.
11. Po ustaleniu końcowej oceny wszystkich wniosków zespół sporządza ich listę rankingową
wraz z rekomendacją dotyczącą wpisania na PMDIB przedsięwzięć w zakresie
strategicznej infrastruktury badawczej i z uzasadnieniem.

12. W oparciu o listę rankingową przygotowaną przez zespół Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wydaje decyzję o wpisaniu albo odmowie wpisania przedsięwzięcia w zakresie
strategicznej infrastruktury badawczej na PMDIB.

