Uchwała nr 369/2013
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie korekty uchwały RW nr 112/2013 dot. regulaminu
przyznawania grantów wewnętrznych w ramach dotacji celowej na
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich

Regulamin przyznawania grantów naukowych dla młodych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
finansowanych z dotacji celowej MNiSW

1. Uprawnionymi do ubiegania się o grant są doktoranci Studium Doktoranckiego na
Wydziale Nauk Biologicznych UWr, pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych posiadający
stopień doktora, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich
Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, których
promotorzy/opiekunowie naukowi są pracownikami Wydziału Nauk Biologicznych.
2. Tworzone są listy rankingowe:


dla młodych doktorów;



dla doktorantów poszczególnych lat od I do IV roku z podziałem na dwie grupy
badawcze: biologię eksperymentalną i środowiskową.

W przypadku rozdziału funduszy dla doktorantów, środki finansowe zostaną rozdzielone
proporcjonalnie do liczby doktorantów w poszczególnych grupach badawczych.
3. Granty są przyznawane w trybie konkursowym na okres roku kalendarzowego.
4. Termin zakończenia realizacji grantu nie może przekraczać terminu zakończenia
studiów doktoranckich lub okresu zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim.
5. Maksymalna wysokość grantu dla doktoranta wynosi 10 tys. PLN, minimalna – 4 tyś
PLN, dla doktora 20 tys. zł, z czego do 30% można przeznaczyć na wynagrodzenie wraz z
pochodnymi. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych środków na realizację projektu
badawczego podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych.
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6. Narzut kosztów pośrednich liczony jest w wysokości 15% kosztów bezpośrednich
z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury specjalnej
7. Środki przyznane w ramach dotacji grantowej powinny zostać wykorzystane do końca
roku kalendarzowego, w którym grant został przyznany. W uzasadnionych przypadkach,
za zgodą Dziekana, termin realizacji grantu może zostać przesunięty na kolejny rok
kalendarzowy (z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt.4).

Zasady konkursu
1. Podstawą ubiegania się o przyznanie grantu jest złożenie wniosku zawierającego:
a) opis

projektu

naukowego,

który

będzie

realizowany

w

ramach

grantu

(cel projektu, metody badawcze, oczekiwane efekty) – maksymalnie 1 strona
tekstu.
b) osiągnięcia naukowe:
Młodzi doktorzy
 Spis publikacji od 20 pkt MNiSW wzwyż z podaniem liczby punktów za każdą
publikację liczoną wg zasad przyjętych przez Wydział (Zarządzenie Dziekana
WNB nr 1/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku wprowadzające zasady
awansowania i nagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale
Nauk Biologicznych).
Doktoranci


Spis wszystkich publikacji z podaniem liczby punktów za każdą publikację
liczoną wg zasad przyjętych przez Wydział (Zarządzenie Dziekana WNB
nr 1/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku wprowadzające zasady awansowania
i

nagradzania

Biologicznych)

pracowników
–

punkty

naukowo-dydaktycznych

przyznawane

są

za

na

prace

Wydziale

Nauk

opublikowane

oraz

publikacje elektroniczne z numerem DOI lub opublikowane jako online first
c) Podstawowe dane osobowe, daty uzyskania stopnia magistra oraz doktora wraz
z

informacją

o

wyróżnieniu

doktoratu,

uzyskanych

nagrodach

i

udziale

w projektach badawczych.
d) Kosztorys projektu zaakceptowany przez kierownika Zespołu Badawczego.

Wnioski należy składać w sekretariatach jednostek.
2. Złożone materiały zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, co będzie podstawą
ustalenia rankingu kandydatów.
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3. Granty będą rozliczane na podstawie sprawozdania merytorycznego złożonego przez
beneficjenta z opinią kierownika Zespołu Badawczego. Grant zostanie uznany
za zrealizowany po przyjęciu sprawozdania merytorycznego przez komisję.
4. Rozliczenie finansowe i merytoryczne powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty
zakończenia realizacji grantu.
5. W przypadku nierozliczenia grantu z poprzedniej edycji nie można ubiegać się
o dofinansowanie w kolejnej edycji grantów młodych.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. – dotyczy dotacji przyznanej na rok
2014 r.

Przewodniczący Rady Wydziału
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Załącznik nr 1
do Uchwały RW nr 369/2013

WNIOSEK
o przyznanie grantu naukowego dla młodych naukowców i uczestników studiów
doktoranckich na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
finansowanych z dotacji celowej MNiSW
Dane wnioskodawcy
1. Nazwa i adres jednostki naukowej: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk
Biologicznych
2. Zespół badawczy:
3. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie grantu
4. Tytuł grantu:
5. Wnioskowana kwota grantu:
6. Opis projektu naukowego, który będzie realizowany w ramach grantu (cel projektu,
metody badawcze, oczekiwane efekty) – do 1 stron tekstu.
7. Spis wszystkich publikacji z podaniem liczby punktów za każdą publikację liczoną wg
zasad przyjętych przez Wydział (Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2013 z dnia 18
stycznia 2013 r.)
8. Podstawowe dane osobowe, daty uzyskania stopnia magistra oraz doktora wraz z
informacją o wyróżnieniu doktoratu, uzyskanych nagrodach, udziale w projektach
badawczych.
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9. Kosztorys projektu zaakceptowany przez kierownika Zespołu Badawczego.
Treść

Planowane koszty

1. Koszty bezpośrednie
wynagrodzenia z pochodnymi
aparatura naukowo-badawcza
materiały i przedmioty nietrwałe
usługi obce
wyjazdy zagraniczne
inne koszty bezpośrednie
2. Koszty pośrednie - 15% od pozycji 1,
z wyłączeniem aparatury naukowo-badawczej
3. Koszty ogółem

10. Uzasadnienie planowanych kosztów:

Pieczęć

Kierownik zespołu

jednostki

badawczego

Data

podpis

Wnioskodawca

podpis
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Załącznik nr 2.
do Uchwały RW nr 369/2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
do wniosku o przyznanie grantu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich
1. Dane wnioskodawcy
Nazwa i adres jednostki naukowej: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk
Biologicznych
Zespół badawczy:
Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie grantu:
Termin realizacji grantu:
2. Tytuł grantu:
3. Wnioskowana kwota grantu:
4. Opis uzyskanych wyników do 2 stron tekstu, w tym:


Wykaz publikacji z podaniem liczby punktów za każdą publikację liczoną wg zasad
przyjętych przez Wydział (Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2013 z dnia 18
stycznia 2013 r.)

5. Kosztorys projektu zaakceptowany przez kierownika Zespołu Badawczego.
Treść

Planowane koszty

Poniesione koszty

1. Koszty bezpośrednie
•

wynagrodzenia z pochodnymi

•

•

•

aparatura naukowo-badawcza

•

•

•

materiały i przedmioty nietrwałe

•

•

•

usługi obce

•

•

•

wyjazdy zagraniczne

•

•

•

inne koszty bezpośrednie

•

•

2. Koszty pośrednie - 15% od pozycji
1,
z wyłączeniem aparatury naukowobadawczej
3. Koszty ogółem

Pieczęć jednostki

Kierownik zespołu

Wnioskodawca
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badawczego

Data

podpis

podpis
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