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Regulamin przyznawania grantow UMK 
dia mtodych pracownikow i doktorantow 

na Wydziale Biologii I Ochrony Srodowiska 

Regulamin okresia wewn^trzny tryb konkursowyprzyznawania srodkowpieni^znycii na 
finansowanie dziatalnosci polegaMcej na prowadzeniu badah naukowycli lub prac 

rozwojowycti orazzadan z nimizwi^zanycii, siuz^cycii rozwoj'owimiodycfi naukowcow oraz 
uczestnikow studiow doktoranckich. 

1. Srodki finansowe na przeprowadzenie badan naukowych lub prac rozwojowych, zwane 
w tresci „ grantami UMK", przyznawane przez Kolegium Dziekanskie. 

2. Granty UMK przyznawane przez Kolegium w trybie konkursowym, 
przeprowadzonym zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. Wnioskodawcq mogq bye pracownicy, dIa ktorych Wydziat Biologii i Ochrony 
Srodowiska jest podstawowym miejscem pracy oraz uczestnicy studiow doktoranckich 
na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska. 

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 3, nie mog^ przekroczyc 35-tego roku zycia, w chwili 
otrzymania decyzji przyznajqcej grant UMK. 

5. Wnioskodawcq moze bye osoba ze stopniem doktora, przy czym na moment ztozenia 
wniosku o grant UMK, posiadata ten stopieh w okresie nie d+uzszym niz 5 lat. 

6. Doktorantom, granty przyznawane ŝ  od 1 do 3 roku studiow doktoranckich. 
7. W przypadku ubiegajgcych si? o grant UMK, mtodych pracownikow naukowych, do 

wniosku dotqcza si? pisemnq opini? zawierajgcg merytorycznq ocen? wniosku oraz 
ocen? mozliwosci jego realizacji, przedstawionq przez Kierownika 
Katedry/Zaktadu/Pracowni, w ktorym wnioskodawca jest zatrudniony. 

8. W przypadku studentow studiow doktoranckich, do wniosku o grant UMK dotqcza si? 
pisemng opini? opiekuna naukowego/promotora, zawierajqcq merytorycznq ocen? 
wniosku wraz z oceng mozliwosci jego realizacji. 

9. Kolegium oceni, czy wymiernym efektem realizacji zadania badawczego b?dzie: 
- uzyskanie przez beneficjenta grantu, stopnia doktora / doktora habilitowanego, 
- publikacja naukowa, 
- rozwoj specjalnosci naukowej, 
-uzyskanie grantu NCN, NCBiR, FNP lub innych, 
- mozliwosc zgtoszenia wynikow badah do Urz?du Patentowego lub mozliwosc 
uzyskania patentu. 

10. Wnioskodawca, ktory nie rozliczyt si? sprawozdaniem z realizacji projektu w ramach 
wczesniej otrzymanego grantu UMK, nie moze zgtosic nowego zadania badawczego 
przez okres 2 kolejnych lat. 

11. W przypadku gdy beneficjentem jest mtody pracownik Wydziatu, warunkiem przyj?cia 
wniosku, jest ztozenie przez niego, w roku poprzedzajgcym, wniosku o finansowanie 
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projektu badawczego do instytucji zewn?trznych (beneficjent musi wyst?powac w roli 
kierownika). 

12. Rola kierownika przy realizacji projektu badawczego, finansowanego ze srodkow 
zewn?trznych, zwalnia z obowiqzku, o ktorym mowa w ust. 11. 

13. Kolegium oceni czy przedtozony projekt mozliwy jest do zrealizowania do dnia 30 
listopada danego roku, w ktorym otrzymano decyzj? przyznajqc^ grant UMK.^ 

14. Kolegium oceni zasadnosc planowanych kosztow. 
15. Kolegium zastrzega sobie prawo dokonania zmian w kosztorysie zadania badawczego. 
16. Decyzje Kolegium o przyznaniu grantow UMK sq ostateczne i nie przystuguje od nich 

odwotanie. 
17. Do konkursu nie mogq bye zgtoszone zadania badawcze, finansowane wczesniej z 

innych zrodet. 
18. Jedna osoba moze zgtosic jedno zadanie badawcze. 
19. Wszyscy uczestnicy konkursu po otrzymani pisemnej decyzji przyznajqcej grant UMK, 

zobowiqzani po podpisania umowy o finansowanie projektu badawczego. 
20. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.10.2016 r. 
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