K O M U N I K AT
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 16 września 2021 r.
o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe
tworzą innowacje” i naborze wniosków
Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) ogłasza się co następuje:
W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r.
o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze
wniosków wprowadza się następujące zmiany:
1) w części III:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę większej liczby wniosków niż określona
w ust. 2, rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski, które wpłynęły w pierwszej kolejności.”,
b) w ust. 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243 i 1598);”;
2) w części IV:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Termin kolejnego naboru wniosków Minister Edukacji i Nauki, zwany dalej
„ministrem”, ogłasza odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na
swojej stronie podmiotowej.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, opatrzony przez rektora albo osobę przez niego
upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, w terminie do dnia
zakończenia naboru wniosków.”,
c) ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Informację o:
1) zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie wraz z wysokością
środków finansowych,

2) niezakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie
– przekazuje się w systemie oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
wnioskodawcy.”,
d) ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w ust. 21, składa, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, umowę
opatrzoną przez rektora albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisania umowy przez
osobę upoważnioną przez rektora ust. 8 stosuje się odpowiednio. Wzór umowy minister
udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Niedotrzymanie terminu do złożenia umowy uznaje się za rezygnację z jej zawarcia
i z przyznanych środków finansowych.”,
e) po ust. 22 dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
„23. W umowie określa się w szczególności:
1) termin i warunki wykonania projektu;
2) wysokość przyznanych środków finansowych;
3) warunki przekazywania i rozliczania środków finansowych;
4) rodzaje kosztów bezpośrednich, które mogą być finansowane w ramach projektu;
5) zakres informacji zawartych w raporcie z wykorzystania środków finansowych;
6) tryb i warunki zmiany umowy;
7) skutki naruszenia umowy;
8) obowiązki wnioskodawcy w zakresie zamieszczania informacji o finansowaniu
projektu w ramach programu w materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz
publikacjach związanych z realizowanymi zadaniami.”.
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