
Regulamin konkursu na projekty badawcze 
na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr 

finansowane z części dotacji na działalność statutową służącej 
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 
 
1. Wydziałowe projekty badawcze przyznawane są młodym pracownikom naukowym oraz 
uczestnikom studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego w ramach konkursów grantów w celu sfinansowania: 
• badań mających na celu przygotowanie prac doktorskich - jako granty dla doktorantów, 
• badań podstawowych - jako granty własne. 
 
2. Projekty finansowane są ze środków na działalność statutową (w ramach jej części 
służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich) oraz, w 
miarę zaistnienia takiej potrzeby, z innych źródeł. 
 
3. Zasady szczegółowe, wymogi oraz terminy poszczególnych konkursów ogłaszane będą 
odrębnym pismem. 
  
4. Wydziałowe projekty badawcze przyznaje Dziekan przy udziale powołanych przez 
siebie Instytutowych Komisji Grantowych. 
 
5. O grant własny mogą ubiegać się młodzi pracownicy Wydziału (którzy nie ukończyli 35 
roku życia do ostatniego dnia składania wniosków na konkurs) oraz uczestnicy studiów 
doktoranckich prowadzonych na Wydziale. O grant nie mogą ubiegać się pracownicy, 
którzy w wymaganym terminie składania wniosków przebywają na długim (przynajmniej 
półrocznym) urlopie bezpłatnym. 
 
6. O grant wyjazdowy dla doktorantów mogą ubiegać się uczestnicy studiów 
doktoranckich prowadzonych na Wydziale. 
 
7. Podstawą o ubieganie się o grant jest złożenie wniosku o finansowanie wydziałowego 
projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami w określonym terminie. 
 
8. O przyznaniu środków finansowych na realizację wydziałowego grantu wyjazdowego 
zostaną poinformowani wnioskodawcy oraz Dyrektorzy Instytutów/Kierownicy Katedr w 
terminie 14 dni od daty posiedzenia Komisji Grantowej. 
 
9. Środki finansowe przyznane na realizację wydziałowych projektów badawczych mogą 
być wydatkowane na: 
• wynagrodzenia z pochodnymi; 
• zakup aparatury naukowo-badawczej; 
• usługi obce; 
• zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych; 
• wyjazdy zagraniczne i krajowe w celu prowadzenia badań naukowych; 
• udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych; 
• inne koszty bezpośrednie. 
 
10. Narzut kosztów pośrednich liczony jest w wysokości 15% kosztów bezpośrednich. 
 
11. Dysponentami środków finansowych przeznaczonych na realizację wydziałowych 
projektów badawczych są kierownicy projektów. Dokumenty finansowe dotyczące 
projektu muszą być akceptowane przez Dyrektorów Instytutów. 
 
12. Kierownicy projektów zobowiązani są do składania raportów z realizacji projektu w 
terminach określonych w zasadach poszczególnych konkursów. 


