Załącznik do zarządzenia nr 213
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach z dnia 25 listopada 2020 r.
REGULAMIN PROGRAMU DOFINANSOWANIA POTRZEB BADAWCZYCH
ZESPOŁÓW SKUPIONYCH WOKÓŁ PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW
BADAWCZYCH NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKI W KATOWICACH W RAMACH
„INICJATYWY DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy przyznawania dofinansowania potrzeb badawczych
zespołów skupionych wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), ze
szczególnych uwzględnieniem zakupu, doposażenia i utrzymania infrastruktury
badawczo-dydaktyczno-artystycznej, dalej zwanej IBDA.
2. Program dofinansowaniapotrzeb badawczych zespołów skupionych wokół POB jest
finansowany w ramach programu pn.: „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”,
zwanego dalej Inicjatywą, ze środków pozyskanych w związku z udziałem
Uniwersytetu Śląskiego w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
i otrzymaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2% zwiększenia
subwencji na okres 2020-2025.
3. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie w celu wspierania pracy naukowej,
badawczej i rozwojowej zespołów koncentrujących swoją działalność badawczą
wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych, wymienionych we wniosku złożonym
do MNiSW w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”,
dalej zwanych zespołami POB.
4. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego zespołu POB wynosi do 250 000
zł rocznie. W przypadku zmian wysokości dofinansowania zespoły zostaną
poinformowane o tym fakcie drogą mailową.
5. Na dofinansowanie potrzeb badawczych zespołów POB przeznacza się kwotę
nieprzekraczającą 20% zwiększonej subwencji. Wysokość kwoty ustala się w każdym
roku budżetowym.
§2
Cel Programu
Celem programu jest dofinansowanie potrzeb badawczych zespołów POB, ze
szczególnym uwzględnieniem zakupu, doposażenia i utrzymania kluczowej infrastruktury
badawczo-dydaktyczno-artystycznej,
umożliwiającej
prowadzenie
intensywnej
działalności naukowo-badawczej.

§3
Zasady Programu
1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest złożenie wypełnionego
Wniosku o dofinansowanie dostępnego w formie formularza na stronie internetowej
poświęconej Programowi, tj. www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.
2. We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za merytoryczną treść Wniosku,
przedstawić uzasadnienie dotyczące szczegółowego planu wykorzystania
dofinansowania do realizacji działań naukowo-badawczych w ramach Priorytetowych
Obszarów Badawczych oraz zadeklarować rezultaty istotne ewaluacyjne, które
zespoły POB planują uzyskać, dzięki przyznanemu wsparciu.
3. Oceny Wniosków dokonuje Zespół utworzony przy Radzie Naukowej Inicjatywy
Doskonałości Badawczej.
4. Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie potrzeb
badawczych zespołów POB na podstawie rekomendacji Zespołu. O decyzji
powiadamia się Wnioskodawcę w terminie do 30 dni od dnia złożenia Wniosku
o dofinansowanie.
5. Decyzja Rektora w sprawie przyznania dofinansowania ma charakter ostateczny.
6. Przyznane dofinansowanie jest przekazywane zespołom POB jako zwiększenie
subwencji na dany rok.
7. Zespół POB jest zobowiązanydo wskazania osoby odpowiedzialnejza przygotowanie
Wniosku, realizację zamówienia i jego właściwe rozliczenie.
8. Zespół POB jest zobowiązany do składania sprawozdań z realizacji prac naukowobadawczych i uzyskanych rezultatów zadeklarowanych we Wniosku za
pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej Inicjatywy, tj.:
www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.
9. Sprawozdania, o których mowa w ust. 8, należy składać raz w roku w terminie do
31 grudnia, aż do czasu wypełnienia wszystkich zadeklarowanych we wniosku
rezultatów, o którym mowa w ust. 2.
10. Sprawozdanie podlega merytorycznej ocenie Rady Naukowej Inicjatywy.
11. Beneficjenci są zobowiązani do informowania o źródle finansowania swoich badań
(umieszczając w publikacji formułę: „Publikacja dofinansowana ze środków
przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach” lub jej ekwiwalent w języku publikacji), a także do
podejmowania współpracy w zakresie promocji działalności naukowej i popularyzacji
wyników badań uzyskanych w konkursie.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu może ulec zmianie, o czym informuje się na stronie poświęconej
Inicjatywie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję
podejmuje Rektor.

