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 Szanowna Pani Marszałek,  

 

 w odpowiedzi na pismo BPS/043-10-281/20 z dnia 15 maja 2020 roku dotyczące 

oświadczenia złożonego przez senatora Tadeusza Kopcia podczas 10. Posiedzenia Senatu RP 

w dniu 13 maja 2020 roku, uprzejmie przedstawiam stanowisko Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie propozycji przedłużenia o rok okresu realizacji projektów 

realizowanych w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”.  

 

W pilotażowym programie „Regionalna inicjatywa doskonałości” ogłoszonym 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku, 

uczestniczy 30 uczelni realizujących projekty mające na celu podniesienie poziomu badań 

naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, zwiększenie znaczenia 

prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym, zwiększenie wpływu 

badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz 

wsparcie badań nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na 

podniesienie jakości kształcenia na wybranych kierunkach studiów.  

 

Umowy z uczelniami zostały zawarte na okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 

grudnia 2022 roku. W związku z pandemią COVID-19 część uczelni realizujących projekty 

zgłasza do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  problemy z planowaną realizacją 

projektów, w szczególności z realizacją działań w środowisku międzynarodowym.  

W korespondencji z uczelniami zgłaszającymi tego typu problemy Ministerstwo rekomenduje 

uczelniom złożenie wniosku o zawarcie aneksu do umowy, w którym uwzględnione zostaną 

zmiany odnoszące się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

poszczególnych zadań w harmonogramie wykonania projektu i kosztorysie projektu. 

Natomiast w odniesieniu do zaplanowanych wskaźników, które mają być osiągnięte  

w wyniku realizacji projektów, Ministerstwo rekomenduje uczelniom uwzględnienie  

w raportach rocznych za rok 2020 dodatkowej informacji o wpływie pandemii COVID-19 na 

realizację wskaźników. Wskaźniki wskazane przez uczelnie we wniosku do pilotażowego 
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programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” są oceniane przez ekspertów z Zespołu RID, 

którzy dokonują oceny na podstawie raportów rocznych uczelni.  

 

Przesunięcie do 30 czerwca 2023 roku terminu ogłoszenia pierwszego konkursu  

w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (pierwotnie - 2022 r.) związane 

jest z zawartym w art. 60 ust. 13 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

przesunięciem o rok terminu ewaluacji działalności naukowej. Warunki udziału w konkursie 

odnoszą się bowiem do kategorii naukowych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia 

ewaluacji na podstawie przepisów Ustawy z 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce.  

 

Ponadto w ocenie Ministerstwa zasadna jest analiza efektów pilotażowego programu 

„Regionalna inicjatywa doskonałości”. Przesunięcie terminu ogłoszenia nowego konkursu 

umożliwi uwzględnienie wniosków z tej analizy przy określaniu szczegółowych zasad 

konkursu przeprowadzonego na podstawie nowych przepisów. Wcześniej obowiązujące 

przepisy uniemożliwiały bowiem ogłoszenie pierwszego konkursu RID przed zakończeniem 

realizacji projektów wyłonionych w ramach pilotażowej edycji RID.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obecnie 

nie przewiduje przedłużenia o rok terminu realizacji projektów w ramach pilotażowego 

programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Jednocześnie zapewniamy, że w zależności 

od rozwoju sytuacji pandemicznej decyzje w tej sprawie mogą ulec zmianie. 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Anna Budzanowska 

Podsekretarz Stanu  

/-podpis elektroniczny-/ 

 


