Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ogłosiło konkurs nr
1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi
systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:
– tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
– modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu
licencji systemu antyplagiatowego.
Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej
wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.
Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. W konkursie
dopuszcza się konstrukcję grupy uczelni, która pod przewodnictwem lidera tej grupy, czyli uczelni
będącej z formalnego punktu widzenia wnioskodawcą w konkursie, realizować będzie projekt. Dana
uczelnia może jednakże aplikować w konkursie tylko raz – bez względu na to czy indywidualnie,
jako partner czy też w ramach grupy uczelni.
Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN.
W przypadku projektów obejmujących wyłącznie zakup licencji systemu antyplagiatowego
maksymalna wartość projektów wynosi 50% wskazanej powyżej kwoty.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015r.

 na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
 w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby
uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku. Wnioski w formie papierowej można
dostarczać:
 osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK,
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – w kancelarii NCBR lub w sekretariacie DRK,
 przesyłką kurierską,
 pocztą

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/
Uwaga:
Osoby zainteresowane składaniem wniosków proszone są o złożenie w Biurze ds. Wspomagania
Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego* uzupełnionego formularza zgłoszeniowego projektu, który
znajduje się na stronie UR:
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/biuro-ds-wspomagania-rozwojuuniwersytetu-rzeszowskiego
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