PROCEDURA APLIKACYJNA
1. Wnioski o finansowanie projektów złożonych w konkursie nr 5/2014 w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa mogą składać:
1)

konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm., dalej „ustawa o zasadach finansowania nauki”), w skład
którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca
w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.
87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str.3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, ze zm.);

3)

przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych),
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

2. Wniosek w imieniu konsorcjum naukowego wymienionego w pkt. 1 lit. a) składa Lider
Konsorcjum, a w imieniu. centrum naukowo-przemysłowego wymienionego w pkt. 1 lit. b)
Lider Centrum.
3. Termin składania wniosków został określony w ogłoszeniu o konkursie.

4. Wnioski należy sporządzić i przesłać wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu obsługi
programów NCBR – dostępnego pod adresem: http://bio5.ncbr.gov.pl.
5. (złożenie wydruku nie jest wymagane). Wnioskodawca wypełnia wszystkie wymagane pola
Wniosku
i załącza wersje elektroniczne podpisanych dokumentów i oświadczeń, wymienionych
w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Dopełnienie wszystkich czynności, o których mowa
w zdaniu poprzednim, jest warunkiem uznania Wniosku za złożony skutecznie.
6. Wniosek może być wycofany przez Wnioskodawcę na każdym etapie postępowania

konkursowego. Wycofanie Wniosku następuje
Wnioskodawcy przesłanego na adres Centrum:

w

formie

pisemnego

oświadczenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs 5/2014 - obronność i bezpieczeństwo.
7. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Wniosek niespełniający
kryteriów formalnych podlega odrzuceniu i nie jest kierowany do oceny merytorycznej. Nie
przewiduje się możliwości uzupełnienia lub korekty złożonego wniosku.
8. Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie Wnioski kompletne (w zakresie wymagań
określonych w Załączniku nr 7 do Regulaminu) i złożone w wyznaczonym terminie.

9. Kryteria oceny merytorycznej Wniosku zawarte zostały w Załączniku nr 8 do Regulaminu.
10. Ocena merytoryczna Wniosku wykonywana jest przez trzech niezależnych ekspertów

(w oparciu o kryteria określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu), w tym jednego
reprezentującego Gestora Sprzętu. Końcową ocenę merytoryczną Wniosku stanowi średnia

arytmetyczna punktów przyznanych przez eksperta reprezentującego Gestora Sprzętu i średniej
arytmetycznej punktów przyznanych przez pozostałych ekspertów.
11. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych podejmuje Dyrektor

Centrum na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków, sporządzonej
przez Komitet Sterujący, który uwzględnia ocenę ekspercką Wniosków oraz potrzeby
i priorytety Państwa w obszarze obronności i bezpieczeństwa.
12. Warunkiem podpisania Umowy jest złożenie przez Wnioskodawcę dokumentów, o których
mowa w Załączniku nr 11 do Regulaminu.

