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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 12 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania
środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków
finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188,
poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 754) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister wydaje decyzję o finansowaniu albo
odmowie finansowania współpracy naukowej
z zagranicą w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku do oceny. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, termin ten
wynosi 5 miesięcy i biegnie od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków.”;

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się
w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia
30 czerwca oraz od dnia 1 października do dnia
20 grudnia.”;

3) w § 13 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za istotną zmianę warunków realizacji projektu międzynarodowego nie uznaje się zwiększenia lub zmniejszenia o nie więcej niż 15 %
środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, bez zwiększenia wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu międzynarodowego i bez
zmiany wysokości środków finansowych
w poszczególnych latach.”.

§ 2. Do wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych złożonych i nierozpatrzonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
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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).
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2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

