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Regulamin konkursu wewnętrznego na dofinansowanie grantów w ramach projektu LabNet 
realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 

 

 

§1 

1. Celem konkursu jest zwiększenie wartości usług świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki poprzez opracowanie nowych lub podniesienie atrakcyjności dotychczas świadczonych 
usług badawczych. 

2. Podstawą ubiegania się o grant wewnętrzny jest złożenie w okresie od 4 do 22 maja 2020 r. wniosku aplikacyjnego 
w formie elektronicznej na adres jerzy.buszke@pg.edu.pl. 

3. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 5 czerwca 2020 r. 

4. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są katedry i konsorcja katedr WILiŚ. 

5. Każda katedra może złożyć w konkursie maksymalnie 2 wnioski o grant, samodzielnie lub w konsorcjum. 

§2 

1. Konkurs jest finansowany ze środków funduszu rozwoju i/lub rezerwy dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska. 

2. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych grantu, wkład własny przewiduje się w formie 
pieniężnej ze środków katedr. 

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie grantów w konkursie wynosi 1 000 000,00 zł netto. 

4. Minimalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych grantu wynosi 20 000,00 zł netto, całkowita wartość 
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych grantu nie może przekroczyć 200 000,00 zł netto. 

5. Kosztami kwalifikowanymi w konkursie są: 

 zakup aparatury; 

 koszt rozbudowy sprzętowej i/lub upgrade oprogramowania posiadanej aparatury; 

 koszt kalibracji i/lub certyfikacji aparatury; 

 zakup licencji na nowe oprogramowanie; 

 upgrade posiadanego oprogramowania; 

 zakup podzespołów do budowy prototypów; 

 zakup narzędzi, mierników, czujników itp.; 

 koszt drobnych prac adaptacyjnych pomieszczeń, przeprowadzonych w celu montażu zakupionej w ramach 
grantu aparatury. 

6. Realizacja grantu nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2020 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 WILiŚ – przewodniczący; 

 przedstawiciel Kolegium Rektorskiego; 

 Dyrektor Administracyjny WILiŚ. 

3. Komisja oceni wnioski o grant w oparciu o dwa rodzaje kryteriów: 

Kryteria oceny formalnej: 

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia  

1 Kwalifikowalność wartości 
grantu 

Zgodność wartości grantu z warunkami określonymi w 
regulaminie konkursu 

TAK/NIE 
(kryterium 

obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza 
odrzucenie wniosku) 

2 Kwalifikowalność okresu 
realizacji grantu 

Zgodność okresu realizacji grantu z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu 

TAK/NIE 
(kryterium 

obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza 
odrzucenie wniosku) 

mailto:jerzy.buszke@pg.edu.pl


   
 

2 

3 Kwalifikowalność przedmiotu 
grantu 

Zgodność przedmiotu grantu z warunkami 
określonymi w regulaminie konkursu 

TAK/NIE 
(kryterium 

obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza 
odrzucenie wniosku) 

4 Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 

Czy wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującym się 
do wsparcia, zgodnie z warunkami określonymi w 
regulaminie konkursu 

TAK/NIE 
(kryterium 

obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
Wnioskodawcy, których wnioski zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej zostaną zaproszeni na panel, w trakcie którego 
zaprezentują szczegóły koncepcji realizacji grantu. 

 
Kryteria oceny merytorycznej: 

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia  

1 Nowe usługi badawcze lub 
znacząco ulepszone 
dotychczasowe usługi 

Opis nowych lub znacząco ulepszonych usług 
badawczych, które zostaną wdrożone w efekcie 
realizacji grantu. 
Uprawdopodobnienie perspektywy komercjalizacji 
usług, które powstaną w wyniku realizacji grantu. 

0-5 punktów 
(uzyskanie 0, 1 lub 2 

punktów oznacza 
odrzucenie wniosku) 

2 Wykonalność grantu Grant jest wykonalny w założonym zakresie, czasie i 
koszcie 

TAK/NIE 
(kryterium 

obligatoryjne, 
niespełnienie oznacza 
odrzucenie wniosku) 

 
4. 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. 

5. 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. 

6. Granty przyznane zostaną wnioskodawcom, których wnioski spełnią wszystkie kryteria dostępu, uzyskają największą 
liczbę punktów i które zmieszczą się w kwocie środków przeznaczonych na dofinansowanie grantów w konkursie. 

7. Ogólna informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Wydziału. 

§4 

Obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu są przychody z badań zleconych osiągnięte przez grantobiorcę dzięki realizacji grantu 
w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia raportów z wykonania wskaźnika po 
roku i po dwóch latach od daty zakończenia realizacji grantu. Skutkiem nieosiągnięcia wskaźnika będą ujemne punkty dla 
grantobiorcy (katedry lub konsorcjum katedr) w ocenie formalnej wniosków o grant w planowanych kolejnych edycjach 
niniejszego konkursu. 

§5 

Obowiązujący regulamin konkursu zamieszczany jest na stronach internetowych WILiŚ. 

 
 

 
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
 
 
Załączniki do regulaminu: 
Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie 


