1.

Wnioski o finansowanie projektów w konkursie nr 3/2012 w zakresie badań naukowych
i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa mogą składać:
a) konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) z zastrzeżeniem,
że w konsorcjum musi występować przynajmniej jeden przedsiębiorca;
b) centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
c) przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż
określone w art. 37 ust 1, pkt.1-8 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.).

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.

Wniosek należy sporządzić i przesłać wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego
OSF dostępnego na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl (złożenie wydruku nie jest
wymagane). Wnioskodawca wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku i załącza
podpisane oświadczenia o treści zgodnej z załącznikami nr 3A i 3B do Regulaminu oraz
w przypadku jednostki naukowej dołącza metodologię naliczania kosztów ogólnych.
Oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3B do Regulaminu w wersji papierowej
z wymaganymi podpisami i pieczęciami należy dostarczyć, tj. przesłać pocztą tradycyjną,
przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście w terminie do 5 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku w systemie OSF na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs 3/2012 - obronność i bezpieczeństwo

5.

Wniosek może być wycofany przez Wnioskodawcę na każdym etapie postępowania
konkursowego.

6.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Wniosek nie spełniający
kryteriów formalnych podlega odrzuceniu i nie jest kierowany do oceny merytorycznej.
Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia lub korekty złożonego wniosku.

7.

Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie wnioski kompletne (w zakresie
wymagań określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu) i złożone w wyznaczonym
terminie.

8.

Ocena merytoryczna Wniosku wykonywana jest przez co najmniej trzech niezależnych
ekspertów (w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 4 do Regulaminu), a średnia
punktów uzyskanych z tych ocen stanowi ocenę ekspercką Projektu.

9.

Przy ustaleniu listy rankingowej brane będą pod uwagę tylko te wnioski, które uzyskają
w każdym z kryteriów oceny próg oceny określony punktowo dla danego kryterium
i jednocześnie wniosek uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 16 punktów. Próg
oceny dla każdego kryterium wskazany jest w załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.

10. Przyznanie finansowania lub jego odmowa nastąpi w drodze Decyzji Dyrektora NCBR.

11. Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie Projektu z wyłonionym w konkursie
wykonawcą Projektu, następuje po dostarczeniu do NCBR zgody właściwego Gestora
sprzętu na przeprowadzenie badań i testów przedmiotu projektu w warunkach
operacyjnych.
12. NCBR, w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu, prowadzi ewaluację stopnia
osiągnięcia zakładanych celów. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki
monitoringu finansowanych przedsięwzięć, prowadzonego zgodnie z zasadami
określonymi w umowach o finansowanie projektów zawartych z Wnioskodawcami.
13. W celu możliwości przeprowadzenia ewaluacji, o której mowa w pkt. 12 podmioty
uczestniczące w realizacji projektu przed podpisaniem umowy zobowiązane są do
określenia:
a) potencjału naukowego pod kątem identyfikacji rozwiązań
w przedsiębiorstwie, opracowanych przez jednostki badawcze;

funkcjonujących

b) planowanych do osiągnięcia wskaźników niematerialnych, jakie będą efektem
realizacji projektu pozwalających na jego rozliczenie;
c) stanu wiedzy wykonawcy w zakresie dotyczącym projektu, w celu ustalenia czy
uzyskane wyniki są efektem danego projektu, czy też wiedza w tym obszarze
funkcjonowała u wykonawcy wcześniej (tzw. background information i foreground
information).

