Ankieta jednostki

Sprawy merytoryczne, które pojawiły się w pytaniach użytkowników
1. Karta oceny zał. 6, pkt 11, p. 2 „Udokumentowane nakłady finansowe poniesione przez
jednostkę…”
- w jaki sposób mają być udokumentowane? (skan jakiegoś dokumentu?, inna forma?) – w
tekście ankiety (punkt 13 załącznika do rozporządzenia) nie ma mowy o dokumentowaniu.
Chodzi o posiadanie przez jednostkę naukową dokumentacji finansowej, sporządzonej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dotyczącej poniesionych nakładów
na określony cel - do okazania na wezwanie organów MNiSW lub innych organów
kontrolnych.
2. Punkt 13 Ankiety „Nakłady finansowe na infrastrukturę badawczą”
czy „środki własne” obejmują również: dotację na utrzymanie potencjału badawczego,
dotację celową MNiSW na aparaturę, środki z funduszu nauki i technologii polskiej? TAK
czy „środki finansowe przyznane na realizację projektów ….” dotyczą tylko projektów
inwestycyjnych, czy wszystkich projektów obejmujących b+r, w których kupowano
aparaturę?
Przede wszystkim chodzi o środki finansowe z projektów obejmujących b+r, a także z
dotacji na działalność statutową i na inwestycje aparaturowe oraz inne środki pozyskane
w wyniku prowadzonych prac b+r, przeznaczone przez jednostkę naukową na rozwój
infrastruktury badawczej.
3. Dot. pkt. 8 Ankiety: Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub
prace rozwojowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w
ankiecie należy uwzględnić tylko projekty:
1) finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów
Unii Europejskiej;
2) finansowane w ramach programów European Research Council;
3) finansowane w ramach Welcome Trust International Research Fellowship;
4) finansowane przez The National Institutes of Health (NIH);
5) finansowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego – North Atlantic
Treaty Organization (NATO);
6) finansowane przez Europejską Agencję Obrony – European Defence Agency (EDA);
7) finansowane przez National Science Foundation;
8) finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem
projektów inwestycyjnych);
9) finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach ustanowionych
programów i przedsięwzięć, Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju;

10) finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;
11) finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej;
12) naukowe finansowane w ramach Europejskich i Krajowych Platform
Technologicznych."
Czy jest to zamknięty katalog programów? TAK
a) Gdzie należy umieścić informacje nt. projektów finansowanych z innych źródeł niż
wymienione powyżej, np. ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy czy
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG czy WHO? - są to
z reguły znaczące projekty z dużymi budżetami.
Środki finansowe pozyskane z projektów innych niż wymienione są uwzględniana w ocenie
jednostki naukowej według kryterium „Efekty materialne działalności naukowej” (dział III,
Lp. 1, 2 „Karty oceny jednostki naukowej” - zał. 4-6 do rozporządzenia). Dane w tym
zakresie należy wpisywać do ankiety w ramach ust. 12 pkt 2 oraz ust. 13. Projekty o
szczególnym znaczeniu mogą być opisane w ramach ust. 15 ankiety.
b) W tym punkcie należy również podać informację o środkach przyznanych jednostce
naukowej na realizację projektu.
W przypadku projektów zagranicznych środki te są przyznawane w walucie obcej, np. w EUR.
Czy w ankiecie należy podać wartość budżetu w walucie obcej czy też po przeliczeniu na
PLN? Jaki kurs walutowy należy przyjąć w takim przypadku?
Należy podać ilość środków finansowych w przeliczeniu na PLN według kursu z dnia
wpływu tych środków.
c) Budżet takich projektów (koszty/wydatki kwalifikowalne) z reguły składa się z kilku źródeł
finansowania: 1/ finansowania zagranicznego, 2/ finansowania z MNiSW/MZ, 3/ wkładu
własnego jednostki. W umowie o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
zagranicznych z reguły jest informacja nt. całego budżetu kosztów/wydatków
kwalifikowalnych (pkt. 1, 2 i 3) w walucie obcej.
Czy podając środki przyznane na realizację projektu należy uwzględnić tylko źródła
zewnętrzne (pkt 1 i 2) TAK
czy wartość całego budżetu kosztów/wydatków kwalifikowalnych, łącznie z wkładem
własnym instytucji? NIE
d) Co zrobić w przypadku gdy umowa na realizację projektu w ramach 7.PR została zawarta
w 2008 r. (data podpisania umowy ze strony KE to 23.12.2008r.), natomiast termin
rozpoczęcia realizacji projektu został ustalony w umowie na dzień 01.01.2009 r.? Umowy
grantowe zazwyczaj są przekazywane przez koordynatorów projektów do partnerów z
dużym opóźnieniem.
Zgodnie z regulacją zawartą w ust. 8 ankiety, „wykazuje się projekty, na realizację których
umowy zawarto w okresie objętym ankietą”.
4. W punkcie 8 Ankiety należy przestawić wykaz realizowanych przez jednostkę naukową
projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych:
1) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

3) Narodowego Centrum Nauki
4) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
5) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
a) Którą instytucję należy podać jako instytucję finansującą w przypadku projektów, które
początkowo finansowane były przez MNiSW a następnie przez NCN lub NCBiR?
Należy podać wg stanu aktualnego, tj. NCN lub NCBiR.
b) Gdzie należy umieścić informacje nt. projektów finansowanych z innych źródeł niż
wymienione powyżej, np. projekty finansowane przez firmy i fundacje?
Dane w tym zakresie należy wpisywać do ankiety w ramach ust. 12 pkt 2 oraz ust. 13.
Projekty o szczególnym znaczeniu mogą być opisane w ramach ust. 15 ankiety.
5. Do pkt. 14 Ankiety: Inne efekty praktyczne badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
twórczości artystycznej
Czy w wykazach w pkt. 14.1, 14.2 i 14.3 należy podawać przychody jednostki naukowej w
wartościach netto czy brutto?
Brutto
6. Do pkt. 15 Ankiety: Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie,
którego dotyczy ankieta, …
Czy informacja o tym, że można podać nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć odnosi
się do każdego roku objętego ankietą czy do całego okresu 2009 – 2012?
Można podać 10 najważniejszych osiągnięć z całego okresu objętego ankietą.

