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Regulamin konkursu;

§ 1 Definicje

Zespół naukowy (aplikujący) – należy przez to rozumieć 

pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub zespół 

takich pracowników  (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) , będących twórcami 

wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających 

podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do 

Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również 

naukowców z oraz spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej 

imieniu: studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych 

oraz pracowników naukowo-technicznych. Liderem Zespołu 

każdorazowo musi być  pracownik badawczy  lub badawczo-

dydaktyczny  zatrudniony u Partnera Projektu na podstawie 

umowy o pracę. Z uczestnictwa w Zespole naukowym wykluczone są 

osoby biorące udział w jakimkolwiek z etapów oceny Wniosków o 

objęcie Projektów finansowaniem.

Zespół naukowy (aplikujący)  – należy przez to rozumieć pracownika 

badawczego, badawczo-dydaktycznego  lub zespół takich pracowników 

będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też 

zamierzających podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do 

Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców z oraz 

spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: studentów, 

doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników 

naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych  oraz inny 

personel techniczny niezbędny do realizacji projektu.  Liderem Zespołu 

każdorazowo musi być pracownik badawczy  lub  badawczo-dydaktyczny 

zatrudniony u Partnera Projektu na podstawie umowy o pracę. Z uczestnictwa w 

Zespole naukowym wykluczone są osoby biorące udział w jakimkolwiek z etapów 

oceny Wniosków o objęcie Projektów finansowaniem.
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Regulamin konkursu;             

§4

Zakres wsparcia i tryb 

wydatkowania środków     

ust.11 pkt 3

Nabycie/ opracowanie usług  badawczych,  analiz, raportów, 

ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz 

dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, 

profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,

Nabycie/ opracowanie usług niezbędnych do realizacji prac badawczo-

rozwojowych, m.in. analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług 

informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł 

informacji, profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,
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Regulamin konkursu;             

§4

Zakres wsparcia i tryb 

wydatkowania środków

ust.11 pkt 5

5) Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację 

Projektu (pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, 

studentów, doktoran-tów, pracowników dydaktycznych oraz 

pracowników naukowo-technicznych), maksymalnie 100 000 

złotych brutto wraz z kosztami pracodawcy;

5) Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu 

(pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, studentów, 

doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników 

naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel 

techniczny niezbędny do realizacji projektu ), maksymalnie 100 000 złotych 

brutto wraz z kosztami pracodawcy;
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Załącznik 1                  

Wniosek o objęcie 

projektu finansowaniem               

Punkt 1  

Należy podać poniższe dane dotyczące członków Zespołu oraz 

określić ich status wobec uczelni (pracowników badawczych lub 

badawczo-dydaktycznych, studentów, doktorantów, pracowników 

dydaktycznych oraz pracowników naukowo-technicznych)

Należy podać poniższe dane dotyczące członków Zespołu oraz określić ich 

status wobec uczelni (pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych, studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz 

pracowników naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych 

oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu)
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Załącznik 1                  

Wniosek o objęcie 

projektu finansowaniem               

Punkt 6. Zestawienie 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

podziale na kategorie 

kosztów  

Nabycie/ opracowanie usług  badawczych,  analiz, raportów, 

ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz 

dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, 

profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,

Nabycie/ opracowanie usług niezbędnych do realizacji prac badawczo-

rozwojowych, m.in. analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług 

informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł 

informacji, profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,
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Załącznik 1                  

Wniosek o objęcie 

projektu finansowaniem               

Punkt 6. Zestawienie 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

podziale na kategorie 

kosztów  

Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację 

Projektu(pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni, studenci, 

doktoranci, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy naukowo-

techniczni)

Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację 

Projektu(pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, studentów, 

doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników 

naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel 

techniczny niezbędny do realizacji projektu )
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Ogłoszenie naboru na 

program grantowy               

CO MOŻNA FINANSOWAĆ 

(koszty kwalifikowalne), 

pkt 3

Nabycie/ opracowanie usług  badawczych,  analiz, raportów, 

ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz 

dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, 

profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,

Nabycie/ opracowanie usług niezbędnych do realizacji prac badawczo-

rozwojowych, m.in. analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług 

informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł 

informacji, profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,
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Ogłoszenie naboru na 

program grantowy               

CO MOŻNA FINANSOWAĆ 

(koszty kwalifikowalne), 

pkt 5

Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację 

Projektu (pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, 

studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz 

pracowników naukowo-technicznych), maksymalnie 100 000 

złotych brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu 

(pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, studentów, 

doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników 

naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel 

techniczny niezbędny do realizacji projektu ), maksymalnie 100 000 złotych 

brutto wraz z kosztami pracodawcy.
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Ogłoszenie naboru na 

program grantowy           

KTO MOŻE APLIKOWAĆ: 

pkt 1       

Zespół naukowy (aplikujący) – należy przez to rozumieć 

pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego  lub zespół 

takich pracowników  (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) , będących twórcami 

wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających 

podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do 

Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również 

naukowców  z oraz spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej 

imieniu:  studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych 

oraz pracowników naukowo-technicznych.  Liderem Zespołu 

każdorazowo musi być pracownik badawczy lub badawczo-

dydaktyczny  zatrudniony u Partnera Projektu na podstawie 

umowy o pracę. Z uczestnictwa w Zespole naukowym wykluczone są 

osoby biorące udział w jakimkolwiek z etapów oceny Wniosków o 

objęcie Projektów finansowaniem.

Zespół naukowy (aplikujący)  – należy przez to rozumieć  pracownika 

badawczego, badawczo-dydaktycznego  lub zespół takich pracowników 

będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też 

zamierzających podjąć prace badawcze, które są przedmio-tem zgłoszenia do 

Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców        z 

oraz spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: studentów, 

doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników 

naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych  oraz inny 

personel techniczny niezbędny do realizacji projektu.  Liderem Zespołu 

każdorazowo musi być  pracownik badawczy  lub badawczo-dydaktyczny 

zatrudniony u Partnera Projektu na podstawie umowy o pracę. Z uczestnictwa w 

Zespole naukowym wykluczone są osoby biorące udział w jakimkolwiek z etapów 

oceny Wniosków o objęcie Projektów finansowaniem.


