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Regulamin konkursu wewnętrznego na dofinansowanie grantów w ramach środków na umiędzynarodowienie 
Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

§1 

1. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienie poprzez nawiązanie nowej lub 
wzmocnienie już nawiązanej współpracy naukowej z Partnerem Zagranicznym poprzez realizację 
wspólnego projektu badawczego.  

2. Podstawą ubiegania się ̨o grant wewnętrzny jest złożenie w terminie do 7 października 2020 r. 
wniosku aplikacyjnego w formie elektronicznej na adres promocja.wnp@us.edu.pl 

3. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 października 2020 r.  
4. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są pracownicy naukowo-badawczy i 

doktoranci.  
5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie badań jest współpraca międzynarodowa.  

§2 

1. Konkurs jest finansowany ze środków funduszu na umiędzynarodowienie Wydziału Nauk 
Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego 

2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie grantów w konkursie wynosi 130 000 zł.  
3. Całkowita wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych grantu nie może przekroczyć 15 000zł 
4. Kosztami kwalifikowanymi w konkursie są:  

o  zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego;  
o koszt rozbudowy sprzętowej i/lub upgrade oprogramowania posiadanej aparatury;  
o koszt kalibracji i/lub certyfikacji aparatury;  
o zakup licencji na nowe oprogramowanie;  
o upgrade posiadanego oprogramowania;  
o koszty druku publikacji, korekty językowej 
o koszty usług.  

5. Wydatkowanie uzyskanego dofinansowania musi nastąpić do 31 grudnia 2020 r.  

§3 

1. Wniosek o grant musi być przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu.  

2. Ocena wniosków oraz nadzór nad realizacją przyznanych grantów przeprowadzony będzie przez 
komisję w składzie:  

• Dziekan WNP prof. dr hab. Leszek Marynowski – przewodniczący;  
• Prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia WNP dr Agata Daszkowska-Golec;  
• Dr Alexander Bethektin (IBBiOŚ) 
• Dr Krzysztof Gaidzik (INoZ) 
• Dr Tomasz Spórna (IGSEiGP) 
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3. Komisja oceni wnioski o grant w oparciu o dwa rodzaje kryteriów:  

Kryteria oceny formalnej: 

 

Kryteria oceny merytorycznej:  

Nazwa kryterium  Definicja kryterium  Opis znaczenia  

Nowe kierunek badawczy lub znacząco 
ulepszony dotychczasowo prowadzony 
kierunek badawczy  

Opis nowych lub znacząco ulepszonych kierunków 
badawczych, które zostaną zrealizowane w efekcie 
realizacji grantu. 
Uprawdopodobnienie perspektywy 
umiędzynarodowienia prowadzonych badań. 

0-5 punktów (uzyskanie 0, 1 lub 2 
punktów oznacza odrzucenie 
wniosku)  

Wykonalność grantu  
Grant jest wykonalny w założonym zakresie, czasie i 
koszcie  

TAK/NIE (kryterium obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza odrzucenie 
wniosku)  

 

Ocena kryterium merytorycznego nr 1 dokonywana będzie w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych 
punktów oznacza, że wniosek o grant spełnia kryterium w stopniu:  

•  5 – doskonałym,  
• 4 – bardzo dobrym,  
• 3 – dobrym,  
• 2 – przeciętnym,  
• 1 – niskim,  
• 0 – niedostatecznym.  

4. Decyzje podejmowane będą na zasadzie konsensusu. W przypadku braku konsensusu ocenę rozstrzygać się 
będzie w drodze głosowania. Komisja przygotuje jedną wspólną ocenę i uzasadnienie. Od decyzji o ocenie nie 
będzie przysługiwało odwołanie 

5. Granty przyznane zostaną wnioskodawcom, których wnioski spełnią wszystkie kryteria dostępu, uzyskają 
największą liczbę punktów i które zmieszczą się w kwocie środków przeznaczonych na dofinansowanie 
grantów w konkursie. 

6. Ogólna informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Wydziału oraz 
drogą mailową do wnioskodawców.  

Nazwa kryterium  Definicja kryterium  Opis znaczenia  

Kwalifikowalność wartości grantu  
Zgodność wartości grantu z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu  

TAK/NIE (kryterium obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku)  

Kwalifikowalność okresu realizacji 
grantu  

Zgodność okresu realizacji grantu z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu  

TAK/NIE (kryterium obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku)  

Kwalifikowalność 
umiędzynarodowienia grantu 

Udział Partnera Zagranicznego w realizacji grantu 
TAK/NIE (kryterium obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku) 
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§4 

1. Obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu są: 
• złożenie projektu badawczego w konkursie zewnętrznym (NCN, NCBiR, MNiSW, i in.) z Partnerem 

zagranicznym, w którym wyniki uzyskane w ramach przyznanego w ramach konkursu wydziałowego 
dofinansowania stanowić będą istotny wkład w postaci tzw. wyników wstępnych 
lub 

• złożenie manuskryptu, w którym wyniki uzyskane w ramach przyznanego w ramach konkursu 
wydziałowego dofinansowania stanowić będą część opracowania będącego przedmiotem 
manuskryptu 

2. Do dnia 14 maja 2021 roku Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia raportu z przeprowadzonych badań  
3. Do dnia 16 czerwca 2021 roku Grantobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego złożenie wniosku o projekt badawczy w zewnętrznym postępowaniu konkursowym lub 
złożenie potwierdzenia wysłania manuskryptu do redakcji czasopisma z listy JCR 

4. Skutkiem nieosiągnięcia wskaźników wymienionych w punktach 1-3 będą ujemne punkty dla grantobiorcy w 
ocenie formalnej wniosków o grant w planowanych kolejnych edycjach konkursów wewnętrznych Wydziału. 

5. Obowiązujący regulamin konkursu zamieszczany jest na stronach internetowych Wydziału Nauk Przyrodniczych 
UŚ wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym wzór wniosku o dofinansowanie. 

 
 
 
Załączniki do regulaminu: 
Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie 

 
 
 

Prof. dr hab. Leszek Marynowski  
Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych 

 
 
 

dr Agata Daszkowska-Golec  
Prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia WNP 

 

 

 

 

 


