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REGULAMlN KONKURSU NA FlNANSOWANlE PROJEKTÓW BADAWCZYCH
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Pod5taWa praWna:

Ustawa z dn. 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce

{Dz, U.2018, poź, 1668)

1, Pro]ekty badawcże do Konkursu mogą zgłaszać pracownicy badawcżo-dydaktycżni
Wydżiaiu lnżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej {Wlz PPi, na Warunkach
o\le9loT ycĄ W dals7ej cześci Regulaminu,

2, Projekty z zakresu nauk o zarżądżaniu ijakości mogą być żgłaszane do Konkursu prżeż

żespoły lvykonawców przy Wykorzystaniu form!larża, którego Wzór stanowi żałącznik do
niniejsze8o Re8ulaminu,

3, Wniosek do Konkursu sktada Kierownik zespołu WVkonaWcóW proiektu,

4, Kierownikiem projektu zgłasżanego do Konkursu może bvć pracownik badawczo,
dydakty.żny Wlz PP, który W chwili składania Wniosku posiada co najmniej stopień
naukowv doktora i zadeklarował nie ńn]ej niż 75bń udział W dyscyplin;e nauki o
zarządzaniu ijakości.

5, cżłonkiem żespołu realizującego projekt może być:

. pracownik badawczo,dydaktycżny, który zadeklarował udział W naukach o

zarządzaniu ijakości lub inźynierii mechanicznej lub inżynierii lądowej i transporcie,

. doktorant,

. student z k]erunku prowadzone8o plżez WlZ PP, studióW ]l stopnia,

6. Kaźdy praaownik może uczest niczyć tylko Wjednym projekcie nó W|Z PP,

7. ocenY złoźonych Wniosków dokona w terminie do 10,04,2020a, siedmioosobowa Kom;sja
Konkursowa, składająca się ż prżedstawicieliWszystkich instytutóW WlZ PP, skład Komisji
zostaje zaproponowany prżez Dżiekana Wlz do dnió 23.03.2020r.

8. Komisji Konkursowej prżewodniczY Prodżiekan ds. rożWoju WlZ PP.

9. skład Komisji Konkursowe.i zatwierdza Rada DYscypliny Wlz PP podcżas 8losowania
elektroniczne8o Wterminie do 25,03,2020 r.

10, Tryb składania wniosków konkursowych: Wnioski należy składać do dnia 06,04.2020 r, do
godz, 15.00, (W wersji pdf) na adres poczty elektronicżnej
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1,1,. Tryb oceny WnioskóW konkursowych:
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. Komisja Konkursowa do dnia 10.04.2020 r, dokona oaeny wnioskóW zlożonych do
Konkursu,

. komisja konkursowa na podstawie dokonanej oceny stworzy ranking zlożonych
Wniosków i Wyłoni projekty, które zostaną .ekomendowane do objęcia
finansoWaniem,

. ostateczną decyrję o finansowaniu projektów podejmuje Dziekan wlz pp na
podstawie rekońendac]'i Komisji Konkursowej,

. rozstrzygnięcie Konkurcu nastąpi W terminie nie późniejszym niż 20,04.2020r.

. wnioski przygotowane w sposób niedbały (niejasne w sensie komunika€yjnym lub

niestaranne w sensie formalnym) lub posiadające niską Wartość naukową mo8ą nie

użyskać rekomendacji Komisji Konkursowej do objęcia doflnansowaniem W bieżącym
roku.

Krvterja i Waga oceny WnioskóW konkursowych:

. wnioski opiniowane będą wedtug nasiępujących kryteriów:

I
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!
l
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Z subwencjj otrzymanej plzeż Wlż PP, z części na działalność badawczą, 10% środkóW
przeznacza się na Wnioskio finansowanie p.ojektÓW, złożone do Konkurcu prżeż mtodych
naukowcóW (osoby, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi - i nie
posiadają stopnia doktora albo posiada]'ą stopień doktora, od użyskania którego nie

upłynęło 7 lat, i są żatrudnione W Politechn;ce Poznańskiej).

Z subwencjj otrzymanej prżeż Wlz PP, z części na działalność badawczą, 15% środkóW
prżeżnacza się na korzystanie ż nadzwyczajnych okazji publikowania lub aktywnoŚĆ

naukową pracownikóW badawczo-dydaktycznych. Środki te pozostają do dyspożycji
Dziekana W|Z PP,

Dziekan WlZ PP ma prawo prżyznać na finansowanie projektu zakwalifikowane8o do
reaIizacji kwotę inną w stosunku do Wnioskowanej, W żaleźności od posiadanych środkóW

oryginalność. nowatorstwo i Ważność
p.oblematyki dla nauk o ża.żądżaniu i

zasadność przeznacaenia środkóW 
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finansowych
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spodziewane efekty
(np. Wykorżystanie do prac
promocyjnych,planowanepublikacje, 
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Wdrożenia, patenty, kontakty
międżynarodowe i krajowe itp,}
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oraz WartoŚci merytorycznej projektu, Kwota ta nie powinna byĆ jednak WYźsza od
Wnioskowanej,

Wyniki Konkursu żostaną przekazane bezpośrednio do Wiadoności Wszvstkich
WnioskodaWcóW i zamiesżcżone na Wydzialowej stronie internetowej,

Plryznanie środkóW finanśowyah na realizaaję projektu wiąźe się ż obowiązkiem
publikacyjnym dla kaźde8o.złonka żespołu realizującego projekt. cżłońek zespołu,
który nie wywiąże się z tego obowiąrku, nie będzie mó8ł ubiegać się o środki na
działalność naukową W kolejnym konkursie.

Publikacje powstałe W Wyniku realizacji projektóW muszą zawierać afi]iację autora W
Po]itechnice Poznańskiej oraz informację o finansowaniu publikacji ze środkóW projektu z
podaniem numeru identyfikacyjnego,

Rozliczanie projektóW odbywa się wedlug zasad obowiązujących w tym zakresie W
Po]itechnice Pożnańskiej.

Przyznane środki naleźy Wykorzystać do dnia 31grudnia 2020r. zgodnie z regulaminem
ramowym PP istnieje możliwość przedłużania Wydatkowania środków na kolejnY rok, ale
tyIko za z8odą Prorektora ds, nauki PP.

Raporty oraż wszelkie dokumenty związane z real]zowanymi badaniami są
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