
Regulamin konkursu wewnętrznego na dofinansowanie grantów 
‘Fast Track Grants 2.0 - Back2Mobility’ 

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 
wizyty naukowej, wspólnego eksperymentu badawczego, zaproszenie naukowca z zagranicy.  

2. Podstawą ubiegania się o grant wewnętrzny jest złożenie wniosku aplikacyjnego w formie 
elektronicznej na adres promocja.wnp@us.edu.pl – w tytule wiadomości proszę podać 
‘FTG_Back2Mobility’ 

3. Planowany jest nabór ciągły do wyczerpania środków.  
4. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są pracownicy z grupy NA - badawczo-

dydaktyczni, dydaktyczni oraz z grupy NNA - badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni oraz 
doktoranci.  

5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie badań jest mobilność 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 100 000 zł (źródło 
finasowania MPK 501020000, ZFIN00001010) 

3. Kosztami kwalifikowanymi w konkursie są:  
o Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem gościa z zagranicy;  
o Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem za granicą (w tym również koszty konferencji 

zagranicznej);  

*W przypadku wstrzymania zagranicznych podróży służbowych organizatorzy konkursu zastrzegają 
możliwość przeniesienia kosztów na opłaty związane z opublikowaniem wspólnej z partnerem 
zagranicznym pracy naukowej w czasopiśmie z listy JCR 

4. Wydatkowanie uzyskanego dofinansowania musi nastąpić do 31 grudnia 2021 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 – przewodniczący;  
• Prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia WNP;  
• Kierownik organizacyjny WNP 

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 min. 60% maksymalnej liczby punktów i które zmieszczą się w kwocie środków 
przeznaczonych na dofinansowanie grantów w konkursie. 

6. Ogólna informacja o wynikach konkursu zostanie podawana 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) 



§4 

1. Obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu są: 
• W przypadku zaproszenia gościa z zagranicznego ośrodka naukowego: Wykład otwarty dla 

społeczności Wydziału w ramach „Invited Lectures at Faculty of Natural Sciences” [wykład ten 
powinien być zaplanowany na etapie składania wniosku tak by możliwe było ujęcie go w planie 
promocji w social mediach Wydziału] 

• raport ze zrealizowanego grantu wraz z notą popularyzatorską na jego temat [która zostanie 
wykorzystana w mediach społecznościowych Wydziału] 

• W przypadku, kiedy środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów publikacji (kiedy 
zagraniczne delegacje zostaną wstrzymane): Praca naukowa opublikowana/lub przyjęta do 
druku w czasopiśmie z listy JCR, na której publikację otrzymano środki w ramach ‘FTG 
BAck2Mobility’ 
 
 

2. Najpóźniej do dnia 1 lutego 2022 roku Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia raportu ze 
zrealizowanego grantu wraz z notą popularyzatorską 
 

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

4. Złożenie projektu badawczego w konkursie zewnętrznym (NCN, NCBiR, MNiSW, i in.) z Partnerem 
zagranicznym lub złożenie manuskryptu do dnia 16 czerwca 2022 roku, zapewnią dodatkowe 5 
punktów w ocenie wniosku w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego 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 

 

 

 

 


