
 

Komitet Sterujący Projektu  

„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) 
 

 

 

POSIEDZENIE nr 4 

 

30 listopada 2016 r., godz. 11:00 

siedziba MNiSW, ul. Hoża 20, sala 115 

 

AGENDA 

 
1. Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia  

w dn. 28 września br. oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów  

na I kwartał 2017 r. – OPI PIB. 

3. Informacja nt. raportu z postępu w projekcie ZSUN I w III kwartale br. 

dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) – MNiSW. 

4. Formalne zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu 

(grupa 1) - ( Kamień Milowy M3.1 – patrz załącznik nr 1) – OPI PIB. 

5. Dyskusja.  

6. Pozostałe sprawy. 

a) termin następnego posiedzenia. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Załączniki (1): 

1. Informacja nt. zatwierdzenia wykonanych, kluczowych elementów systemu  

(dot. pkt 4 agendy). 



 

Załącznik nr 1 
 

Do Agendy posiedzenia nr 4 KS ZSUN I 
  

Dotyczy punktu 4 agendy posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN – 30 listopada 2016 
 

Zgodnie z Harmonogramem projektu wyznaczającym Kamienie milowe dla Zadania nr 3 „Prace 
analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu” wyznaczono 4 kamienie 
milowe: 

Kamień milowy Planowana data zakończenia 

M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych 
elementów systemu (grupa 1) 

2016-10-24 

M3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych 
elementów systemu (grupa 2) 

2017-08-21 

M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych 
elementów systemu (grupa 3) 

2018-04-23 

M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych 
elementów systemu (grupa 4) 

2018-11-21 

 
Wykonane, kluczowe elementy systemu w oczywisty sposób oznaczają najważniejsze funkcjonalności 
zaimplementowane  w systemie w ramach zadania 3 na potrzeby obsługi wniosków  składanych do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju – w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin osiągnięcia Kamienia milowego.  

 Dla okresu od początku Projektu (22 lutego 2016) do dnia 24 października 2016 r. (planowana data 
osiągniecia kamienia milowego M3.1), proponuje się uznać następujące zaimplementowane 
funkcjonalności jako  „wykonane, kluczowe elementy” (grupa 1). 

Lp. Nazwa funkcjonalności Wykonane na 
potrzeby: 

1. Nabór i obsługa wniosków w 21 konkursie wniosków badawczych 
(podtypy OPUS, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ) 

NCN 

2. Nabór i obsługa wniosków w 22 konkursie wniosków badawczych 
(podtypy OPUS, UNISONO, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ) 

3. Rozbudowa mechanizmów składania i oceny raportów wniosków 
składanych do NCN 

4. Nabór i obsługa wniosków MSIB (międzynarodowa strategiczna 
infrastruktura badawcza). 

MNISW 

5. Nabór i obsługa wniosków DUN 

6. Nabór i obsługa wniosków Granty na granty 

7. Nabór i obsługa wniosków NPRH 

8. Nabór i obsługa wniosków statutowych 

9. Mechanizm preselekcji dla wniosków w ramach programu 
"Diamentowy Grant"   

10. Nabór i obsługa wniosków TANGO 2 NCBR 

11. Nabór i obsługa wniosków Techmatstrateg 

12. Nabór i obsługa wniosków Biostrateg 3 

13. Nabór i obsługa wniosków DOB-Młodzi naukowcy 

14. Nabór i obsługa wniosków DOB-BIO8 

 


