1027.0643.72.2021
KOMUNIKAT
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
DS. BADAŃ NAUKOWYCH
z 28 października 2021 roku
w sprawie: składania wniosków w ramach konkursu „ARTIQ Centra Doskonałości AI”.
Uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) we współpracy z Narodowym
Centrum Nauki (NCN) ogłosiło I konkurs pod nazwą „ARTIQ Centra Doskonałości AI” na
dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji
(CD AI).
Nabór wniosków w NCBiR trwa do 20 grudnia 2021 r., do godz. 16:00.
Zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:
• NCBiR: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-artiq-centra-doskonalosci-ai
• NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-07-30-ogloszenie-konkursu-artiq
• CAWP: www.cawp.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” → „Konkursy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju” oraz ,,Konkursy Narodowego Centrum Nauki’’
Opis programu:
NCBiR we współpracy z NCN ogłosił konkurs, w ramach którego do dofinansowania wybrane zostaną
projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celu wspólnego przedsięwzięcia jakim jest
zwiększenie potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji.
Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, rozumianych jako
wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez
wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym,
wdrożeniowym i organizacyjnym.
W każdym z utworzonych Centrów Doskonałości AI zespoły badawcze skupione wokół pozyskanych
z za granicy Liderów prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów badania podstawowe,
badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie AI prowadzące do
uzyskania kwantyfikowalnych efektów wdrożeniowych.
Centra Doskonałości AI powstaną w tak zwanych Instytucjach Hostujących, które
odpowiedzialne za stworzenie zespołom odpowiednich warunków do realizacji celów projektów.

będą

Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane zostało badanie potencjału w formie zgłoszeń na
Instytucje Hostujące. Lista Instytucji Hostujących została opublikowana na stronie
internetowej NCBiR oraz NCN. Lista stanowi ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu
podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI. Przyszły Lider może nawiązać
współpracę z jedną z Instytucji Hostujących z listy lub też złożyć wniosek w konkursie we współpracy
z podmiotem niewymienionym na liście, który spełnia wymagania dla Instytucji Hostującej wskazane
w Regulaminie konkursu.

W charakterze Instytucji Hostujących do konkursu mogą przystąpić:
1. uczelnie,
2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
3. instytuty naukowe PAN,
4. instytuty badawcze,
5. międzynarodowe instytuty naukowe,
6. Centrum Łukasiewicz,
7. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
8. Polska Akademia Umiejętności,
9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
10. centra Polskiej Akademii Nauk.
Instytucje Hostujące będą pełniły rolę wnioskodawcy w konkursie. Wnioskodawcą może
być podmiot, dla którego dofinansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej.
Zasady konkursu:
W konkursie wnioskodawcą ma być Instytucja Hostująca, która składa wniosek o dofinansowanie we
współpracy z Liderem (Lider będzie miał przypisaną rolę kierownika projektu).
Liderem (kierownikiem projektu) powinien być naukowiec posiadający międzynarodowe doświadczenie
i osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy we współpracy z biznesem, który:
posiada co najmniej stopień doktora (uzyskał stopień doktora do 8 lat); dwa lata przed zamknięciem
naboru wniosków nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował grantem
realizowanym w Polsce.
Zgodnie z założeniem programu CD AI będą osadzone w strukturach organizacyjnych Instytucji
Hostujących, które jako beneficjenci wspólnego przedsięwzięcia będą odpowiedzialne za stworzenie
zespołom badawczym i ich Liderom odpowiednich warunków do realizacji projektów.
Do konkursu może być zgłoszony wniosek spełniający łącznie następujące warunki:
1. planowane badania oraz prace B+R dotyczą sztucznej inteligencji,
2. projekt nie był i nie jest finansowany ze środków NCBR, NCN, ani z innych źródeł,
3. planowany czas realizacji projektu wynosi 60 miesięcy,
4. zaplanowano zatrudnienie Lidera na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy na cały okres realizacji projektu; roczne wynagrodzenie Lidera wynosi do
600 tys. zł rocznie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
5. w którym wnioskodawca (jednostka UJ realizująca projekt) zadeklaruje:
a. finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 100 000 zł średniorocznie na
każdy rok realizacji projektu,
b. obsługę administracyjno-finansową realizacji projektu, w tym wsparcie związane
z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce (może to obejmować np. opiekę nad dziećmi, jeżeli
dotyczy) – kosztów obsługi nie wlicza się do wkładu własnego wnioskodawcy,
c. zatrudnienie pełnoetatowego koordynatora administracyjnego przeznaczonego
wyłącznie CD AI na cały okres dofinansowania projektu, posługującego się biegle
językiem polskim i angielskim – kosztów zatrudnienia koordynatora nie wlicza się do wkładu
własnego wnioskodawcy.
Zasady finansowania projektu i obowiązki po stronie jednostki UJ realizującej projekt
i kierownika projektu (Lidera):
Ogólne zasady finansowania projektu:
• Środki w ramach konkursu zostaną przeznaczone na sfinansowanie trzech CD AI – do 20 mln zł na
każde z nich, w tym do 1 mln zł wsparcia na zakładanie spółek celowych z budżetu NCBiR.
• NCN sfinansuje badania podstawowe w wysokości do 5 mln zł, a NCBiR badania
przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w wysokości do 14 mln zł
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w ramach projektu. Budżet może zostać także uzupełniony o inne świadczenia Instytucji
Hostującej we własnym zakresie.
Środki będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:
o wynagrodzenie Lidera,
o wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym stypendiów,
o kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
o kosztów amortyzacji,
o innych kosztów związanych bezpośrednio z badaniami.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację prac w projekcie wynosi
do 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie
w ramach działalności niegospodarczej.
W ramach wspólnego przedsięwzięcia nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej oraz
rozliczania kosztów pośrednich.

W ramach dofinansowania udzielanego przez NCN (badania podstawowe) Instytucja Hostująca
– wnioskodawca (jednostka UJ w której realizowany będzie projekt) zobowiązuje się do:
1. zapewnienia Liderowi (kierownikowi projektu) i pozostałym członkom zespołu
optymalnych warunków do realizacji projektu, w tym zapewnienia przestrzeni
laboratoryjnej i biurowej oraz niezbędnej infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej w celu
utworzenia i prawidłowego funkcjonowania CD AI;
2. zatrudnienia Lidera na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
przez cały okres realizacji projektu CD AI, również w przypadku przedłużenia okresu
realizacji projektu oraz wypłacania mu wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wniosku;
3. zatrudnienia pozostałych członków zespołu CD AI na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilnoprawnej lub przyznania stypendium doktoranckiego, zgodnie
z dokonanymi uzgodnieniami z Liderem. Jeśli członek zespołu jest zatrudniony na podstawie
umowy o pracę w Instytucji Hostującej, może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie w innej formie
(np. dodatku do umowy) niż na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 100 000 zł
średniorocznie na każdy rok realizacji projektu dla CD AI. Jeśli pierwszy i ostatni rok
realizacji projektu nie stanowią pełnego roku kalendarzowego, kwota ta może zostać w tych latach
proporcjonalnie zmniejszona. Z wkładu własnego należy pokryć koszty relokacji Lidera zgodnie
z regulaminem konkursu;
5. zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej, której koszty pokrywane są przez
Instytucje Hostującą ze środków innych niż wskazanych w lit. d, oraz wsparcia przez cały okres
realizacji projektu. Wsparcie powinno również obejmować pomoc przy relokacji Lidera;
6. zatrudnienia, ze środków własnych Instytucji Hostującej, innych niż wskazanych
w pkt 4, pracownika administracyjnego, posługującego się biegle językiem polskim
i angielskim, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres
realizacji projektu CD AI, również w przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, którego
zakres obowiązków obejmował będzie pracę wyłącznie na rzecz CD AI.;
7. zapłaty kary umownej w przypadku uznania umowy za niewykonaną - ze zwrotem całości
środków finansowych z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Instytucja
Hostująca lub Lider, a będących skutkiem rażącego naruszenia przez nich zobowiązań
wynikających umowy. NCN będzie uprawnione do obciążenia Instytucji Hostującej karą umowną
w wysokości 5% kwoty przyznanego finansowania.
W ramach dofinansowania udzielanego przez NCBiR (badania przemysłowe, prace rozwojowe
lub przedwdrożeniowe oraz wsparcie na zakładanie spółek celowych) Instytucja Hostująca
– wnioskodawca (jednostka UJ w której realizowany będzie projekt) zobowiązuje się do:
1. zatrudnienia pełnoetatowego koordynatora administracyjnego przeznaczonego
wyłącznie do projektu na cały okres dofinansowania projektu, posługującego się biegle
językiem polskim i angielskim - niniejszego kosztu nie wlicza się do wkładu własnego Instytucji
Hostującej;
2. zobligowania Lidera do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Instytucji
Hostującej ani też świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz
podmiotu prowadzącego taką działalność;

3. informowania NCBiR o wszystkich zmianach w umowie o pracę pomiędzy Instytucją Hostująca
a Liderem w terminie 14 dni od wprowadzenia do niej zmian;
4. zapewnienia, że promesa zatrudnienia/umowa przedwstępna pomiędzy Instytucją
Hostująca a Liderem zawiera postanowienia zapewniające prawidłową realizację
projektu oraz wykonywanie wszelkich obowiązków, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji umowy;
5. wniesienia wkładu własnego na realizację projektu co najmniej 100 000 złotych
średnio rocznie za każdy rok realizacji projektu.
Lider (kierownik projektu) zobowiązuje się w szczególności do:
o nie przenoszenia, w okresie kwalifikowalności kosztów oraz do momentu zatwierdzenia przez
Centrum raportu z wdrożenia wyników, na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności
Lidera wynikających z umowy, bez zgody NCBiR oraz NCN wyrażonej na piśmie lub w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności,
o świadczenia pracy w Instytucji Hostującej przez 100% czasu realizacji projektu.
Obowiązki po stronie jednostki UJ realizującej projekt i kierownika projektu (Lidera)
odnośnie prawa własności intelektualnej i wdrażania wyników projektu:
Instytucja Hostująca oraz Lider zobowiązują się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego projektu.
Instytucja Hostująca zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R w okresie dwóch lat od
zakończenia realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Lider w przypadku gdy stanie
się podmiotem części praw majątkowych do rezultatów projektu jest zobowiązany do współpracy
z Instytucja Hostująca w zakresie wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Inne ważne informacje dotyczące konkursu i składania wniosków:
• Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków na różne projekty, tj. obejmujące różne
zadania i różne cele, prowadzone przez różnych Liderów.
• Dana osoba może być wskazana jako Lider tylko w jednym wniosku złożonym w konkursie.
• Instytucja Hostująca zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R w okresie dwóch lat od
zakończenia realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Lider w przypadku gdy
stanie się podmiotem części praw majątkowych do rezultatów projektu jest zobowiązany do
współpracy z Instytucją Hostującą w zakresie wykonania zobowiązania.
• Podział praw majątkowych do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu,
będących rezultatem projektu, ustalany jest pomiędzy Instytucją Hostującą oraz Liderem i jest on
określony w umowie warunkowej o współpracy zawartej pomiędzy Instytucją Hostującą,
a Liderem.
• Koszty relokacji dla Lidera (w przypadku konieczności przeprowadzki do miasta, w którym siedzibę
ma Centrum AI) są pokrywane w ramach wkładu Instytucji Hostującej. Wysokość ryczałtu w EUR
zależy od miejsca zamieszkania Lidera i liczby członków rodziny towarzyszących mu w Polsce.
Sposób i forma składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach językowych, w języku polskim oraz w języku angielskim,
wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, dostępnego na stronie: lsi.ncbr.gov.pl.
System będzie aktywny do 20 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.
Regulacje wewnętrzne UJ:
1. zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu
postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CAWP:
• do dnia 10 grudnia 2021 r.:
o roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres
opiekuna konkursu w CAWP) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności
z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym,

Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności
podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ
dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 ostatecznej wersji wniosku (wersja
elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF - dokument podpisany elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami lub wersja papierowa z podpisami).
Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan
lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).
o

•

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu
z opiekunem konkursu w CAWP, p. Natalią Łakomy, tel. 12 663 38 27, natalia.lakomy@uj.edu.pl
W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów
proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss z CAWP, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl.
Natomiast w przypadku kwestii dotyczących wdrożenia wyników projektu proszę kontaktować się
z Brokerami CTT CITTRU (z właściwymi dla Państwa Wydziału).
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