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Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 96, poz. 615) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 8 listopada 2010 r. program 
pod nazwą „Ideas Plus”, stanowiący załącznik do ko-
munikatu.
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KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 5 listopada 2010 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą „Ideas Plus”

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. (poz. 1011)

„IDEAS PLUS”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

I. 1. Celem programu pod nazwą „Ideas Plus”, zwa-
nego dalej „programem”, jest wsparcie i zachęcenie 
polskich naukowców do udziału w programie POMY-
SŁY Europejskiej Rady Badań Naukowych (IDEAS Eu-
ropean Research Council) w ramach 7 Programu Ra-
mowego. 

2. W ramach programu są finansowane projekty 
obejmujące badania naukowe określone w zgło- 
szeniach uczestnictwa w konkursach programu 
POMYSŁY przeprowadzanych przez Europejską Radę 
Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, 
ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

3. Projekty są finansowane ze środków finanso-
wych na naukę wyodrębnionych w planie finansowym 
części budżetu państwa — „Nauka” na finansowanie 
programów i przedsięwzięć określanych przez mini-
stra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej 
„Ministrem”. 

4. Do programu nie mogą być zgłaszane projekty 
obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane 
przez jednostki naukowe i finansowane ze środków 
finansowych na naukę.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach 
programu mogą ubiegać się jednostki naukowe okreś- 
lone w art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 615).

III. 1. Środki finansowe w ramach programu są 
przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez 
Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na 
stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu; 

2) termin i miejsce składania wniosków;

3)  warunki udziału w konkursie i podmioty uprawnio-
ne do ubiegania się o przyznanie środków finanso-
wych w ramach konkursu;

4) tryb przeprowadzenia konkursu;

5) wzór wniosku;

6)  wykaz dokumentów, które należy dołączyć do 
wniosku.

4. Wnioski niespełniające wymagań formalnych 
określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodaw-
cy, z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwo-
ści uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji.

5. Środki finansowe są przyznawane na podstawie 
decyzji Ministra.

6. Środki finansowe są przekazywane na podsta-
wie umowy o realizację projektu, określającej warunki 
realizacji, finansowania i rozliczania projektu.




