Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego ZSUN I
za okres 01.03.2016 – 30.06.2016
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Tytuł projektu

Opis
Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)

2.

Beneficjent projektu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

3.

Partnerzy

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

4.

Współpraca z
interesariuszami

Główni interesariusze projektu – poza MNiSW i OPI PIB – to agencje finansujące
badania (NCN – Narodowe Centrum Nauki, NCBR – Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju) oraz środowisko naukowe (jednostki naukowe – w tym wydziały uczelni,
instytuty badawcze, instytuty PAN oraz naukowcy ubiegający się o granty i
pracownicy działów nauki ww. instytucji).
Współpraca projektu z NCN i NCBR przebiega na bieżąco w ramach Komitetu
Sterującego projektu ZSUN I. 17 maja 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie
Komitetu Sterującego (KS). Kolejne zaplanowano na 13 lipca br.
Jeśli chodzi o współpracę ze środowiskiem naukowym, to w dn. 14 czerwca br.
odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Wzięło w niej udział ok. 160
przedstawicieli środowiska naukowego. W trakcie konferencji przedstawiono cele
projektu ZSUN I oraz plan i harmonogram prac związanych z projektem.
Ponadto na stronie internetowej MNiSW (lider projektu) utworzono podstronę,
na której zamieszczane są główne informacje nt. projektu ZSUN I.
http://www.nauka.gov.pl/o-projekcie-zsun-i/

5.

Termin realizacji projektu

22.02.2016 – 21.02.2019

6.

Akty prawne

Zgodnie z założeniami projektu i wnioskiem projektowym nie jest wymagane
uchwalenie nowych aktów prawnych, które ustalałyby zakres projektu ZSUN I.
Podstawowym aktem prawnym, który określa ramy prawne dla funkcjonowania
systemu ZSUN I jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz.U.2014.1620 j.t. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
W związku z planami rządowymi dotyczącymi zmian w zakresie finansowania
działalności innowacyjnej i działalności badawczej możliwa jest modyfikacja
przepisów ustawowych i aktów wykonawczych, tym niemniej z uwagi na
strategiczny charakter projektu ZSUN I, planuje się utrzymanie przepisów
dotyczących projektu oraz ich ewentualną adaptację do nowych potrzeb.

7.

Postęp finansowy

Informacja o kwocie środków zaangażowanych w projekcie (stan na 30.06.2016):

OPI PIB (Partner):
a) 1 225 950,82 zł – wartość środków zaangażowanych wynikających z
uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne i zakupów;
b) 685 977,36 zł – wartość umów podpisanych;
c) 363 649,50 zł – wartość środków wypłaconych wykonawcom
(kwota nie uwzględnia wynagrodzeń pracowników OPI PIB).
W raportowanym okresie 01.03.2016 – 30.06.2016, a tym samym narastająco od
początku realizacji projektu, Partner (OPI PIB) wydał 1 630 064,86 zł,
Na rok 2016 planowany poziom wydatkowania dla Partnera to 6 792 160,00 zł.
Poziom wydatkowania Partnera na dzień 30.06.2016 wynosi 24%.

MNiSW (Lider projektu):
a) 19 437,31 zł – wartość umów podpisanych i środków zaangażowanych w
związku z realizacją konferencji inaugurującej projekt, przy czym
wydatkowanie tych środków nastąpi w III kwartale 2016 r.
Podsumowując:

Na dzień 30.06.2016 kwota wydatkowanych środków w projekcie przez
Lidera i Partnera łącznie wynosi 1 630 064,86 zł.
Kwota planowanych wydatków w projekcie w 2016 r. wynosi 7 297 352,30 zł.
Poziom wydatków w projekcie wyniósł 22,34% w stosunku do całości
planowanych wydatków w 2016 r. (stan na dzień 30.06.2016).
Osiągnięty poziom certyfikacji w projekcie: 0%
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Osiągnięty poziom certyfikacji w roku bieżącym: 0%
8.

Postęp rzeczowy

Stan realizacji postępowań przetargowych najistotniejszych dla wytworzenia
podstawowych produktów projektu:
a) postępowania planowane: w ramach podzadania 2.7 (szkolenia),
w ramach podzadania 4.1, 4.2 (centrum zapasowe systemu);
b) ogłoszone: w ramach podzadania 2.5 (serwery-79-2016);
c) rozstrzygnięte: w ramach podzadania 2.1, 2.2, 2.6 (wyposażenie
stanowiskowe, oprogramowanie, asysta techniczna).
Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami: wszystkie wymienione produkty
w ramach podzadania 2.1, 2.2 zostały odebrane i opłacone. Usługa asysty
technicznej w ramach podzadania 2.6 jest świadczona na bieżąco.
Stan realizacji kamieni milowych oraz postępu rzeczowego w projekcie.
Osiągnięto następujący kamień milowy:

W ramach Zadania 11 „Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia
pracowników administracji korzystających z produktów projektu”
zrealizowano konferencję inaugurującą projekt (kamień milowy M11.1).
Ponadto – w ramach Zadania 3 „Prace analityczno-programistyczne i projektowe
oraz budowa modułów systemu” – prowadzone są prace w celu osiągnięcia
kamienia milowego: M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów
systemu (planowana data zakończenia 31.10.2016).
Uruchomiono 5 nowych naborów wniosków:
- wniosków Pomniki Filozofii dla NCN
- wniosków TANGO dla NCBR
- wniosków MSIB oraz DUN dla MNiSW
- wniosków podtypów OPUS, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ (traktowanych jako
jeden konkurs/nabór) dla NCN.
Udostępniono następujące elementy usług wewnątrzadministracyjnych:
1. Moduł zarządzania wnioskami „Pomniki Filozofii”.
2. Mechanizm preselekcji dla wniosków w ramach programu "Diamentowy
Grant".
3. Ocena merytoryczna raportów do wniosków Fuga i Etiuda - obsługa
rekomendacji koordynatora NCN.
4. Mechanizm "Decyzja Centrum" dla raportów do wniosków badawczych NCN.
5. Wzory decyzji do wniosków badawczych NCN w konkursie 20.
6. Mechanizm wprowadzania rekomendacji Rady NCN dla raportów do
wniosków badawczych.
7. Mechanizm wprowadzania decyzji NCN dla raportów do wniosków
badawczych.
8. Wsadowy wydruk wniosków NCBR.
9. Mechanizm wydruku decyzji negatywnych po I etapie kwalifikacji dla
wniosków piątego konkursu programu "Iuventus Plus".
10. Mechanizm wysyłki pism zawiadamiających o wynikach preselekcji i publikacja
danych dla redaktorów wniosków w ramach programu pod nazwą „Pomniki
polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.
11. Mechanizm obsługi recenzji dla wniosków w ramach programu pod nazwą
„Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.
12. Robocza lista rankingowa preselekcji dla wniosków w ramach programu pod
nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI
wieku.
13. Moduł zarządzania wnioskami w ramach programu "Granty na granty".

9.

E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców

W ramach Zadania 4 „Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej
i stworzenie centrum zapasowego systemu” - prowadzone są prace w celu
osiągnięcia
następujących
kamieni
milowych
dla
tego
zadania:
M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego;
M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym.
Podstawowym celem projektu jest umożliwienie składania wniosków o
dofinansowanie projektów naukowych oraz działalności naukowej (co odpowiada
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e-usługom typu A2B/A2C) oraz kompleksowe procedowanie (ocena formalna,
ocena merytoryczna, wspomaganie podejmowanie decyzji) przez właściwe
instytucje, czyli MNiSW, NCN, NCBR (co odpowiada e-usługom typu A2A).
Na potrzeby projektu przyjęto atomowe rozumienie e-usługi, które zakłada, że
osobną e-usługą jest złożenie wniosku danego typu (e-usługa A2B/A2C), osobną
jego ocena formalna (A2A), ocena merytoryczna (A2A), wydanie decyzji (A2C),
publikacja wyników (A2C), ewentualne złożenie odwołania (A2C), ewentualne
wygenerowanie umowy (A2C), ewentualne składanie raportów (A2C) itp.
Co prawda, z ogólnego punktu widzenia, poszczególne atomowe e-usługi mogą
być kategoryzowane w grupy usług tego samego typu: na przykład ocena
formalna wniosków NCN, ocena formalna wniosków typu DUN, oraz mogą być
wspólnie traktowane jako abstrakcyjna e-usługa „Proces oceny formalnej
wniosku”. Jednakże ze względu na różnice procesu biznesowego pomiędzy
poszczególnymi przypadkami oceny formalnej konieczne jest rozróżnianie
pomiędzy poszczególnymi implementacjami oceny formalnej na poziomie
atomowym.
Ponieważ system ZSUN I stanowi pod względem funkcjonalnym modyfikację i
rozwinięcie istniejącego dotąd systemu OSF, przyjęto, że tylko te funkcje, które
zostały zaimplementowane od podstaw w okresie sprawozdawczym ZSUN I, będą
traktowane jako e-usługi na potrzeby niniejszego raportu; natomiast e-usługi
zaimplementowane przed datą rozpoczęcia projektu ZSUN I zostaną pominięte,
nawet jeżeli zostały istotnie zmodyfikowane.
W okresie sprawozdawczym dla obywateli i przedsiębiorców została
zaimplementowane i udostępniona usługa składania wniosków typu „Granty na
granty”. Jest to usługa na 4-tym stopniu transakcyjności, udostępniona w
dedykowanym serwisie OSF (który docelowo zostanie zastąpiony przez serwis
ZSUN), pod adresem https://osf.opi.org.pl. Usługa dostępna jest po uprzednim
zarejestrowaniu się w serwisie; identyfikacja użytkowników jest dokonywana za
pomocą loginu i hasła. (W harmonogramie projektu przewidziana jest integracja
mechanizmów logowania z platformą e-PUAP).
10.

Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa

Aktualnie nie osiągnięto jeszcze żadnego wskaźnika produktu i rezultatu. Stan ten
jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. W projekcie nie odnotowano
opóźnień w stosunku do planowanego harmonogramu.

11.

Ryzyka i problemy

Cele projektu obejmują m.in. „Integrację mechanizmów uwierzytelniania
użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP” oraz „Wysyłanie dokumentów za
pośrednictwem platformy e-PUAP” (w celu wyeliminowania papierowych wersji
dokumentów). Wykonawcy i interesariusze projektu uznali funkcjonowanie
platformy e-PUAP w ostatnim czasie za potencjalne ryzyko dla projektu ZSUN I. W
praktyce np. trudności z zalogowaniem się do platformy e-PUAP mogłyby
skutkować niemożnością dotrzymania ustalonych terminów składania wniosków i
ich obsługi. W związku z tym wykonano prace analityczne zmierzające do
zminimalizowania
tego
ryzyka
poprzez
ewentualną
implementację
alternatywnego do e-PUAP sposobu przesyłania podpisanych cyfrowo
dokumentów bezpośrednio do systemów typu EZD właściwych instytucji (tj.
MNiSW, NCN i NCBR). Plan odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowofinansowym projektu jest obecnie analizowany przez Komitet Sterujący projektu.
Ewentualne zmiany w zakresie stworzenia równoległego do e-PUAP mechanizmu
uwierzytelniania użytkowników i integracji z systemami EZD nie spowodują
opóźnienia w realizacji projektu i kamieni milowych ani nie będą skutkować
zwiększeniem kosztów projektu.
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