Regulamin konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UAM
§1. Postanowienia ogólne
1. Dziekan raz do roku może ogłosić konkurs na realizację projektów badawczych.
2. Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Wydziału.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w której skład
wchodzi Prodziekan ds. naukowych oraz dwóch przedstawicieli z grona młodych
naukowców i/lub uczestników studiów doktoranckich.
4. Do ubiegania się o finansowanie uprawnieni są pracownicy naukowi i naukowodydaktyczni oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Chemii UAM,
spełniający wymogi określone ustawą o zasadach finansowania nauki.
§2. Wnioski o finansowanie
1. Finansowanie przyznawane jest na wiosek.
2. Wzór wniosku określony jest wraz z ogłoszeniem konkursu. W szczególności może
zawierać:
 imię i nazwisko wnioskodawcy,
 tytuł projektu badawczego,
 zwięzły opis projektu badawczego,
 lista punktowanych osiągnięć za poprzedni rok kalendarzowy (według punktacji
zgodnej z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego); w
przypadku publikacji naukowych decyduje data jej opublikowania,
 całkowita liczba punktów uzyskanych z osiągnięć za poprzedni rok kalendarzowy,
z zastrzeżeniem §2. pkt 21
 raport finansowy z realizacji projektu z ubiegłorocznej dotacji (jeżeli dotyczy).
21. W przypadku osób nie biorących udziału w konkursie ubiegłorocznym (rok-1) z uwagi
na urlop zdrowotny, staż naukowy, itp. są one uprawnione do uwzględnienia
zamiennie w wykazywanym dorobku osiągnięć z roku jeszcze wcześniejszego (rok-2)
wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
3. Termin nadsyłania wypełnionych wniosków upływa po trzech tygodniach od
ogłoszenia konkursu.
4. Całkowita liczba punktów uzyskanych z osiągnięć za poprzedni rok kalendarzowy, z
zastrzeżeniem §2. pkt 21, obliczana jest ze wzoru:
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Pi – wartość punktowa osiągnięcia według kryteriów MNiSW,
Ai – liczba wszystkich autorów osiągnięcia,
N – obejmuje wszystkie punktowane osiągnięcia według punktacji MNiSW.
5. Rozpatrywane są jedynie te wnioski, które spełnią warunki określone w Regulaminie
oraz wszystkie zasady opisane podczas ogłaszania konkursu.
§3. Tryb i zasady oceny wniosków
1. Wnioski podlegają ocenie, przeprowadzonej przez pozostałych wnioskodawców, zwanych
dalej recenzentami, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 3.
2. Oceny wydatkowania środków przyznanych w okresie trwania poprzedniego projektu
dokonuje Komisja. W przypadku stwierdzenia niewykorzystania co najmniej 50%
przyznanych środków Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznaniu środków w
konkursie.

3. Ocenie podlegają jedynie wnioski spełniające wszystkie wymogi określone niniejszym
regulaminem.
4. Każdy z wnioskodawców jest zobligowany do zaopiniowania co najmniej jednego
wniosku, polegającego na weryfikacji informacji w nim zawartych. Zasady przydziału
wniosków do opinii określa Komisja.
5. Każdy z wnioskodawców ma prawo zweryfikować dowolną liczbę wniosków pod kątem
poprawności informacji w nich zawartych.
6. Brak wystawienia przez wnioskodawcę opinii, o której mowa w ust. 4, skutkuje
odrzuceniem przez Komisję złożonego przez niego wniosku.
7. W przypadku negatywnej oceny wniosku, recenzent niezwłocznie informuje
wnioskodawcę o stwierdzonych uchybieniach. Wnioskodawca ma obowiązek poprawy
wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag. W przypadku braku uwzględnienia
uwag recenzenta przekazuje on swoją negatywną ocenę wraz z uwagami Komisji, do
rozpatrzenia.
8. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących konkursu.
§4 .Zasady podziału i wydatkowania środków
1. Kwota dofinansowania składać się będzie z:
 części stałej - 20% całkowitej kwoty środków uzyskanych przez Wydział,
podzielonej po równo między laureatów,
 części zmiennej - 80% całkowitej kwoty środków uzyskanych przez Wydział,
podzielonej proporcjonalnie do sumy punktów MNiSW uzyskanych przez
laureata za osiągnięcia naukowe z poprzedniego roku kalendarzowego
2. Uzyskane środki finansowe mogą zostać wydane przez laureata na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych.
3. Laureat jest zobowiązany do wydania całej uzyskanej kwoty dofinansowania w roku
kalendarzowym, w którym otrzymał dofinansowanie lub w roku następnym.
4. Laureat jest uprawniony do dysponowania środkami tylko tak długo jak długo
pozostaje uprawniony do otrzymywania tej dotacji.

