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Załącznik do zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU PN. „WIDZIALNOŚĆ CENTRÓW BADAWCZYCH”  

DLA CENTRÓW BADAWCZYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO  

NA DOFINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC BADAWCZO-

ROZWOJOWYCH W RAMACH „INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady konkursu „Widzialność Centrów Badawczych”, zwany dalej 

Konkursem, dotyczącego dofinansowania badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych 

prowadzonych przez centra badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

2. Konkurs jest finansowany w ramach programu pn.: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, 

zwanego dalej Inicjatywą, ze środków pozyskanych w związku z udziałem Uniwersytetu 

w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymaniem z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2% zwiększenia subwencji na okres 2020-2025. 

3. Jednostką będącą koordynatorem Konkursu jest Dział Nauki. 

4. Przedmiotem finansowania są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe 

ukierunkowane na zwiększenie widzialności oraz upowszechnianie działalności naukowej 

centrów badawczych, jak również przyczyniające się do wzmocnienia współpracy 

badawczej z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie naukowej.  

5. Termin naboru wniosków ogłasza się na stronie internetowej Inicjatywy: 

www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci. 

6. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku wynosi do 100 tys. zł. 

7. Na finansowanie niniejszego Konkursu przeznacza się do 300 tys. zł. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest zwiększenie widzialności międzynarodowej i wzmocnienie współpracy 

międzynarodowej oraz wpływu na otoczenie zewnętrzne centrów badawczych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. 
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§ 3 

Beneficjenci Konkursu 

Dofinansowanie mogą otrzymać centra badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

powołane zgodnie z warunkami i trybem tworzenia centrum badawczego, określonymi 

w komunikacie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie warunków i trybu 

składania wniosku o utworzenie centrum badawczego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

oraz zarządzeniu nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 marca 2021 r. 

w sprawie ogólnych zasad tworzenia i funkcjonowania centrów badawczych w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach, funkcjonujące co najmniej 6 miesięcy. 

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Wnioskodawcą w Konkursie jest dyrektor centrum badawczego, zwany dalej 

Wnioskodawcą. 

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania na działalność naukową i badawczo-

rozwojową jest złożenie przez Wnioskodawcę sprawozdania z działalności centrum za 

poprzedni rok, o którym mowa w §6 ust. 1 zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ogólnych zasad tworzenia 

i funkcjonowania centrów badawczych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, oraz 

złożenie wypełnionego wniosku konkursowego, zwanego dalej Wnioskiem, dostępnego 

w formie formularza na stronie internetowej www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.  

3. Okres realizacji określonych we Wniosku działań wynosi maksymalnie 24 miesiące od 

momentu przekazania Wnioskodawcy informacji o przyznaniu dofinansowania, a okres 

wydatkowania przyznanych środków jest przewidziany do 31 grudnia 2022 r. 

4. We Wniosku należy przedstawić plan rozwojowy centrum badawczego wraz ze 

szczegółowym kosztorysem, w tym opisać planowane cele i efekty działania, zgodne 

z profilem i celami badawczymi centrum, oraz harmonogramem zawierającym 

najważniejsze zadania, wpisujące się w strategię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ze 

szczególnym uwzględnieniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz wpływem 

planowanych działań na zwiększenie widzialności centrum badawczego w Regionie, 

Europie i na świecie. 

5. Dodatkowo we Wniosku należy zadeklarować rezultaty w postaci np.: osiągnięć 

publikacyjnych lub artystycznych, efektów komercjalizacyjnych, nawiązania współpracy 

z otoczeniem zewnętrznym, planowanych inicjatyw i/lub innych efektów wzmacniających 

współpracę międzynarodową oraz zwiększających widzialność, które centrum badawcze 

zamierza uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. 

http://www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
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6. Dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach prowadzących działalność badawczą w ramach centrów badawczych. 

7. Oceny Wniosków dokonuje Zespół utworzony przy Radzie Naukowej Inicjatywy, zwany 

dalej Zespołem ds. ewaluacji. 

8. Wnioski zostają poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Ocena 

merytoryczna opiera się na analizie potencjału rozwojowego centrum badawczego, wpływu 

centrum na otoczenie społeczno-gospodarcze i międzynarodowe, poziomu naukowego 

badań prowadzonych w ramach centrum badawczego, a także analizie wpływu 

deklarowanych rezultatów na wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie 

widzialności centrum badawczego w regionie, Europie i na świecie. Ocenie merytorycznej 

podlega również sprawozdanie z działalności centrum za poprzedni rok.  

9. Wniosek może uzyskać maksymalnie 50 punktów, przy czym za sprawozdanie 

z działalności centrum badawczego przysługuje co najwyżej 20 punktów, natomiast 

najwyższa ocena dla strategii rozwojowej centrum badawczego wynosi 30 punktów i składa 

się na nią: ocena planu rozwojowego centrum badawczego (20 punktów) oraz ocena 

deklarowanych efektów działań (10 punktów). Szczegółową punktację zawarto 

w formularzu Wniosku na stronie internetowej www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.  

10. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Zespołu 

ds. ewaluacji. 

11. Decyzja Rektora w sprawie przyznania dofinansowania ma charakter ostateczny. 

12. Wnioskodawca zostaje poinformowany o decyzji Rektora w sprawie dofinansowania drogą 

mailową w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia naboru Wniosków. 

13. Wyniki Konkursu opublikowanie zostaną na stronie internetowej Inicjatywy 

www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci. 

14. Wnioskodawca zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji badań naukowych 

i prac badawczo-rozwojowych, a także uzyskanych rezultatów zadeklarowanych we 

Wniosku za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Inicjatywy. 

15. Wnioskodawca zobowiązany jest do popularyzacji osiągnięć i kompetencji centrum 

badawczego na forum krajowym i międzynarodowym oraz do współpracy z administracją 

Uniwersytetu Śląskiego mającą na celu popularyzację i poprawę widzialności centrum 

badawczego. 

16. Sprawozdania, o którym mowa w ust. 14, należy składać raz w roku w terminie do 

31 grudnia, aż do czasu wypełnienia wszystkich zadeklarowanych we Wniosku rezultatów, 

o których mowa w ust. 5.  

17. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 14, podlega merytorycznej ocenie Rady Naukowej 

Inicjatywy. 

http://www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
http://www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci
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18. Członkowie centrum badawczego są zobowiązani do informowania o źródle finansowania 

swoich badań, poprzez umieszczenie w publikacji formuły: „Działania badawcze wsparte ze 

środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” lub jej ekwiwalent w języku publikacji, a także do 

podejmowania współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz administracją Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach w zakresie promocji działalności naukowej i popularyzacji 

wyników badań uzyskanych w ramach wsparcia.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu może ulec zmianie, o czym informuje się na stronie poświęconej 

Inicjatywie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Rektor. 


