DOW.420.57.20.2020

Kraków, dnia 20-11-2020

DECYZJA
DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Nr DEC-2020/37/B/NZ1/02232
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1384) po rozpatrzeniu wniosku o finansowanie projektu badawczego o nr
rejestracyjnym 2020/37/B/NZ1/02232 złożonego w ramach konkursu OPUS 19 na projekty
badawcze

przyznaję
podmiotowi będącemu wnioskodawcą:
Uniwersytet Rzeszowski
środki finansowe w wysokości: 1 669 200 zł (słownie: milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy dwieście zł)
na realizację projektu badawczego
pt. Genetyczna kontrola metabolizmu oraz fermentacji alkoholowej pentoz (D-ksyloza, Larabinoza) u termotolerancyjnych drożdży Ogataea polymorpha,
który realizować będzie Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych.
Kierownikiem projektu będzie Pan prof. dr hab. Andriy Sybirnyy,
z zastrzeżeniem dopełnienia następującej czynności: przedłożenia w formie elektronicznej,
projektu umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania
umów w imieniu wnioskodawcy oraz kierownika projektu.
Projekt umowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP, w terminie 2 miesięcy od dnia
doręczenia niniejszej decyzji wnioskodawcy.
Niedotrzymanie ww. terminu skutkować będzie odmową podpisania umowy przez Narodowe
Centrum Nauki oraz uchyleniem niniejszej decyzji w trybie art. 162 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.).
Projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego wraz z załącznikami, dostępny
jest w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni
Finansowania) na stronie www.osf.opi.org.pl.
Adresat niniejszej decyzji, przedkładając ww. umowę zobowiązuje się do niewydatkowania
przyznanych niniejszą decyzją środków na wskazane przez Zespół Ekspertów na etapie oceny
wniosku koszty niekwalifikowalne, zgodnie z Kosztami w projektach badawczych, które stanowią
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załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN,
w brzmieniu mającym zastosowanie dla konkursu OPUS 19, którego tekst jednolity stanowi
załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Wykaz kosztów uznanych za niekwalifikowane znajduje się w uzasadnieniu oceny wniosku w
systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania)
dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Uzasadnienie
Ze szczegółowym uzasadnieniem oceny wniosku, sporządzonym przez Zespół Ekspertów,
można zapoznać się poprzez system ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla
Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie www.osf.opi.org.pl.

Pouczenie:
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki mieszczącej
się w Krakowie 30-312, przy ul. Twardowskiego 16, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum
Nauki,
pisemnie,
na
adres:
30-312
Kraków,
ul.
Twardowskiego
16
albo
w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z upoważnienia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
Katarzyna Sadowska-Likos
Kierownik Działu Obsługi Wniosków

Otrzymują:
1. Uniwersytet Rzeszowski
2. prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
3. aa
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