Regulamin
„Konkursu grantowego dla organizacji studenckich
na realizację projektów dla Szkół Partnerskich UMCS
w roku akademickim 2019/2020”
Na podstawie § 16 ust. 4 Zarządzenia Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zakresu i podziału zadań związanych z rekrutacją na
I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku
akademickim 2019/2020 oraz § 17 ust. 1 pkt. d Regulaminu rejestracji, funkcjonowania i obsługi
finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej, ustala się, co następuje:
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu grantowego, którego
organizatorem jest Centrum Promocji UMCS, dla organizacji studenckich na realizację projektów
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Ilekroć w Regulaminie są używane poniższe terminy, należy przez to rozumieć:
a) Organizacja Studencka – wszelkie organizacje studenckie niebędące stowarzyszeniami
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach,
zrzeszające wyłącznie studentów, doktorantów lub studentów i doktorantów Uczelni,
w szczególności koła naukowe, artystyczne, sportowe, kluby uczelniane, organizacje
międzywydziałowe i inne, wpisane do Rejestru Organizacji prowadzonego przez Rektora
UMCS, zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2018 Rektora UMCS,
b) Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu, z określonym
początkiem i końcem realizacji, zgłoszonym do objęcia albo objęte dofinansowaniem
w ramach Konkursu,
c) Wniosek o dofinansowanie – wniosek o dofinansowanie projektu składany przez
Wnioskodawcę,
d) Wnioskodawca – organizacja studencka wpisana do Rejestru Organizacji prowadzonego
przez Rektora UMCS,
e) Samorząd – organ wykonawczy Samorządu Studentów UMCS,

f) Koszty projektu – suma wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu, które mogą
być finansowane ze środków projektowych, wkładu własnego Wnioskodawcy, bądź
środków pochodzących od sponsorów,
g) Preliminarz – kosztorys projektu, będący integralną częścią wniosku o dofinansowanie,
h) Uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (skrót UMCS),
i) Szkoły Partnerskie UMCS – instytucje oświatowo-wychowawcze, należące do programu
współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, realizowanego przez Centrum Promocji
UMCS.
3. Konkurs jest skierowany do Organizacji Studenckich, a grupą docelową są uczniowie szkół
ponadpodstawowych, należących do programu realizowanego przez Centrum Promocji UMCS
– „Szkoły Partnerskie UMCS”.
4. Konkurs prowadzony jest w okresie od 24 października do 13 listopada 2019 r.
5. Projekty dofinansowane ze środków grantowych przyznanych w ramach Konkursu, powinny być
zrealizowane w okresie od 18 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
§2
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz
promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych i realizowanych przez
Organizacje Studenckie.
2. W ramach Konkursu mogą być dofinansowane zadania związane z:
a) popularyzacją działalności Organizacji Studenckich UMCS,
b) upowszechnianiem wiedzy o możliwościach rozwoju naukowego, artystycznego
i sportowego na UMCS,
c) kształtowaniem pozytywnego wizerunku UMCS,
d) promocją oferty edukacyjnej UMCS,
e) upowszechnianiem wiedzy o możliwościach podjęcia studiów na UMCS.
§3
1. Projekty powinny być przygotowane na wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu i mogą w szczególności obejmować następujące działania:
a) organizację konkursów, warsztatów, szkoleń, kursów,
b) organizację spotkań i zajęć z uczniami w szkołach lub na terenie UMCS,

2

c) organizację pokazów artystycznych, zawodów sportowych,
d) przygotowanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych,
e) przygotowanie

multimedialnych

prezentacji,

filmów,

spotów

przedstawiających

zagadnienia z obszaru działalności organizacji studenckich (w tym gry, aplikacje
internetowe, itp.).
2. Projekty mogą być skierowane wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych, należących do
programu „Szkoły Partnerskie UMCS” (załącznik nr 3). Przyznane środki finansowe nie mogą być
przeznaczone na inny cel, związany z działalnością organizacji studenckich.
§4
1. Jedna organizacja studencka może realizować jednocześnie dwa projekty.
2. Organizacje studenckie mogą wspólnie realizować jeden projekt. W przypadku realizacji
projektu przez co najmniej dwie organizacje, projekt jest zgłaszany przez organizację będącą
liderem projektu.
3. W sytuacji zgłoszenia do Konkursu więcej niż jednego projektu, każdy zgłaszany projekt musi
stanowić odrębną, spójną całość, zmierzającą do osiągnięcia celów określonych w § 2 ust. 2
niniejszego Regulaminu.
§5
1. Pula środków finansowych przeznaczona na Konkurs grantowy w roku akademickim 2019/2020
wynosi do 30 tys. zł. Dokładna kwota dofinansowania zostanie podana do wiadomości w formie
Komunikatu oraz zamieszczona na stronie internetowej www.umcs.pl.
2. Wysokość dofinansowania jednego projektu nie może przekraczać 2 tys. zł.
3. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.
4. W ramach przyznanego dofinansowania środki finansowe mogą być przeznaczone
w szczególności na:
a) realizację projektu o charakterze edukacyjnym, artystycznym, sportowym (m.in. koszty
transportu, koszty nagród);
b) koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty
techniczne),
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c) koszty promocyjne i informacyjne (m.in.: koszty projektu graficznego, koszty działań
związanych z informowaniem o realizacji projektu oraz upowszechnianiem jego
rezultatów).
5. W ramach konkursu nie będą dofinansowane koszty usług cateringowych, zakwaterowania
uczestników projektu oraz zakup środków trwałych.
6. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
7. W zakresie prawidłowego wykorzystania oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych,
organizacja studencka jest zobowiązana do stosowania zasad określonych w Regulaminie
rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich
i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Zarządzenie Nr 47/2018 Rektora
UMCS), w szczególności zasad określonych w Instrukcji obsługi finansowej organizacji
funkcjonujących na UMCS, stanowiącej integralną część ww. Regulaminu.
8. Organizacje studenckie, które otrzymały dofinansowanie, są zobowiązane do złożenia
sprawozdania z wykorzystania środków do 31 stycznia 2020 r. – w przypadku realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz do 31 lipca 2020 r. – w przypadku realizacji projektu od 1 stycznia
do 30 czerwca 2020 r.
9. Sprawozdanie z wykorzystania środków należy złożyć w formie papierowej w Biurze Promocji
UMCS.
10. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11. Po zakończeniu projektu należy złożyć sprawozdanie w formie elektronicznej, opisujące
przebieg projektu wraz załącznikami. Załącznikiem powinny być zdjęcia, plakaty, ulotki, artykuły
lub inne materiały, nawiązujące do realizowanego projektu. Formę elektroniczną sprawozdania
należy przesłać na adres e-mailowy Biura Promocji UMCS: promocja@umcs.pl.
§6
1. Organizacja studencka w celu udziału w Konkursie jest zobowiązana do wypełnienia wniosku
o dofinansowanie według wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz złożenia go w formie
papierowej w Centrum Promocji w terminie określonym w § 1 ust. 4.
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski są rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Centrum
Promocji UMCS w składzie:
a) Dyrektor Centrum Promocji,
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b) przedstawiciel Biura Promocji,
c) osoba delegowana przez Samorząd Studentów UMCS.
4. Przewodniczącym składu Komisji Konkursowej jest Dyrektor Centrum Promocji.
5. Komisja wybiera ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego, odpowiedzialnego
za przygotowanie protokołów oraz dokumentacji z przeprowadzonego konkursu.
6. Przewodniczący przedstawia Rektorowi protokół z przeprowadzonego Konkursu z projektami
podlegającymi dofinansowaniu w celu akceptacji kosztów ich realizacji.
§7
1. Ocena wniosków o dofinansowanie jest dokonywana przez Komisję Konkursową na podstawie
wymogów formalnych oraz wymogów merytorycznych.
2. Komisja Konkursowa odrzuca wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych,
w szczególności, gdy:
a) wniosek nie został złożony na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) nie został prawidłowo wypełniony preliminarz,
c) wniosek nie zawiera podpisu i pieczątki osoby upoważnionej ze strony organizacji,
opiekuna oraz Dziekana lub Prodziekana Wydziału (w przypadku organizacji
wydziałowych) albo Rektora lub Prorektora (w przypadku organizacji uczelnianych),
d) wniosek zawiera istotne braki w poszczególnych punktach wniosku (w tym wskazania
siedziby organizacji) uniemożliwiające prawidłową ocenę merytoryczną wniosku.
3. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane do dalszej oceny merytorycznej.
4. Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów, przy podziale:
a) realizacja zamierzonych celów (0-25 pkt.),
b) atrakcyjność projektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych (0-25 pkt.),
c) zasięg promocji UMCS (0-25 pkt.),
d) innowacyjność i kreatywność projektu (0-25 pkt.).
5. Środki finansowe otrzymują projekty o najwyższej liczbie punktów.
6. Na podstawie ustalonej listy rankingowej Komisja podejmuje decyzję o podziale środków.
7. Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny.
8. Decyzja o podziale środków na poszczególne projekty podlega akceptacji Rektora UMCS.
9. Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia Konkursu następuje w formie Komunikatu Komisji
Konkursowej.
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§8
1. Realizacja wniosków projektowych podlega przepisom Ustawy o finansach publicznych oraz
regulacjom dotyczącym procedury udzielania zamówień publicznych.
2. Organizacja studencka realizując projekt, zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych
w Instrukcji obsługi finansowej organizacji funkcjonujących na UMCS.
§9
1. Interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Konkursowa z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek przedstawiciela organizacji biorącej udział w procedurze
konkursowej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy aktów
normatywnych obowiązujących na UMCS.
3. Regulamin Konkursu grantowego dla organizacji studenckich na realizację projektów dla szkół
ponadpodstawowych wchodzi w życie 24 października 2019 r.
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