KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 25 września 2020 r.
o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
i naborze wniosków
Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się,
co następuje:
1. W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r.
o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków
wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I w ust. 2 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e
w brzmieniu:
„e)
2)

popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

w części II pkt 1otrzymuje brzmienie:
„1)

w ramach modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu”:
a) uczelnie,
b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Centrum Łukasiewicz,
f) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
g) Polska Akademia Umiejętności,
h) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny
i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi
wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
i) inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki,”;

3)

w części III w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji
projektu.”;
4)

w części IV:
a)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dokument, o którym mowa w ust. 8, opatrzony przez kierownika
wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej ministra w terminie do dnia zakończenia naboru wniosków.”,

b)

ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Oceny merytorycznej wniosku, według kryteriów określonych w części V,
dokonuje zespół doradczy powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej
„zespołem”, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, ekspert powołany przez
ministra na podstawie art. 341 tej ustawy, zwany dalej „ekspertem”.”,

c)

ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Zespół, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, ekspert, przedstawia
ministrowi wyniki oceny wniosków wraz z rekomendacją:
1) zakwalifikowania do udziału w programie i wysokości środków finansowych
albo
2) niezakwalifikowania do udziału w programie.”,

d)

ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. W przypadku rekomendacji:
1) przyznania środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowana albo
2) niezakwalifikowania do udziału w programie
– zespół, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, ekspert, przedstawia
szczegółowe uzasadnienie.”,

e)

w ust. 22 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Niezłożenie w terminie umotywowanych zastrzeżeń uznaje się za brak zastrzeżeń
wnioskodawcy do rekomendacji zespołu albo eksperta.”,

f)

po ust. 24 dodaje się ust. 24a w brzmieniu:
„24a. Informację dotyczącą środków finansowych przyznanych w ramach
programu minister udostępnia również w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej, zgodnie z art. 378 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

g)

w ust. 25 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„25. Wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której
mowa w ust. 24 pkt 1, przesyła za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
ministra umowę w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez
kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem
zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”.

2. Sprawy dotyczące udziału w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki” wszczęte
i niezakończone do dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi się na zasadach
określonych w komunikacie zmienianym w ust. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
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