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Sposób weryfikacji wniosków o
dofinansowanie projektów realizowanych w
ramach Sz
Uprzejmie informuję, że Komitet Badań Naukowych będzie dofinansowywał udział polskich jednostek
naukowych lub podmiotów działających na rzecz nauki w projektach Szóstego Programu Ramowego
UE, kierując się decyzjami Komisji Europejskiej odnośnie dofinansowania danych projektów
z funduszy UE.
1. W przypadku projektów obejmujących działalność badawczą, dofinansowywanych na tę
działalność w części przez KE, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60%
środków krajowych przeznaczonych na tę działalność, przy czym kwota dofinansowania nie może
przekroczyć 60% środków przyznanych przez KE na tę działalność.
2. W przypadku projektów obejmujących działalność szkoleniową, integracyjną, rozpowszechnianie
wiedzy i zarządzanie projektami, dofinansowywanych na tę działalność w całości przez KE, możliwe

będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 25% środków krajowych przeznaczonych na tę
działalność i nie więcej niż 100.000 zł na cały okres realizacji projektu.
3. W przypadku projektów obejmujących jednocześnie rodzaje działalności wymienione w punktach 1
i 2, dofinansowanych przez KE dla odpowiednich rodzajów działalności zgodnie z powyższymi
zasadami, możliwe będzie przyznanie dofinansowania w łącznej wysokości wynikającej z oddzielnego
traktowania każdego rodzaju działalności zgodnie z powyższymi regułami. Dofinansowanie
pozytywnie zweryfikowanych wniosków będzie przyznawane przez KBN na podstawie jednej decyzji
Przewodniczącego KBN, lecz z rozgraniczeniem na dwa odrębne strumienie finansowania, przy
wykluczeniu możliwości przepływu środków między tymi strumieniami.
4. Możliwe jest przyznanie dotacji w wysokości 15 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji
współpracy z partnerami zagranicznymi lub koszty ponownego przygotowania wniosku do KE, dla
jednostki naukowej lub podmiotu działającego na rzecz nauki, którego projekt został przez KE
oceniony jako co najmniej dobry (średnia ocen 3,0), ale nie został przyjęty do realizacji. Dotacja taka
może zostać przyznana jednostkom, które wykażą, począwszy od 2004 r., minimum 25% wskaźnik
sukcesu, tj. na trzy wnioski nieprzyjęte do realizacji przez KE musi przypadać jeden przyjęty.
Zainteresowana jednostka jest zobowiązana przedstawić informacje pozwalające na ocenę spełnienia
tego warunku.
5. Możliwe jest przyznanie dotacji w wysokości do 30 tys. zł, z przeznaczeniem na refundację części
kosztów przygotowania przyjętego wniosku lub na koszty ponownego przygotowania wniosku
nieprzyjętego do realizacji przez KE, dla jednostek naukowych lub podmiotów działających na rzecz
nauki, występujących w charakterze koordynatora zadania objętego wnioskiem. W każdym
przypadku wniosek musi być oceniony przez KE jako co najmniej dobry (średnia ocen 3,0).
W przypadku projektów wymienionych w punkcie 3, wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:
a) wykaz i opis zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę w ramach projektu,
z wyodrębnieniem zadań finansowanych ze środków własnych jednostki;
b) informację o planowanych kosztach zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę w ramach
projektu i źródłach ich finansowania oddzielnie dla działalności badawczej wymienionej w punkcie 1,
łącznie dla rodzajów działalności wymienionych w punkcie 2 oraz łącznie dla okresu projektu, na
który złożono wniosek, z rozbiciem na kolejne lata realizacji.
Przy sprawdzaniu raportów z wydatkowania środków przyznanych decyzją PKBN dla projektów
dofinansowanych jednocześnie z dwóch strumieni finansowania (pkt 3 niniejszej informacji) zostanie
wzięte pod uwagę przestrzeganie zasady rozdzielności tych strumieni.
Jan Krzysztof Frąckowiak
Podsekretarz Stanu w MNiI
Szósty Program Ramowy
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