
 

 
 

 
 

 

 

ZARZĄDZENIE  

 

Nr 70/2022 
 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

 

z dnia 7 lipca 2022 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu „Minigranty UMCS”  

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), 

 

zarządza  s i ę :  
 

 

§ 1 

1. Tworzy się program wsparcia aktywności naukowej pracowników Uniwersytetu Marii-

Curie Skłodowskiej, zwany programem „Minigrantów UMCS”. 

2. Program jest finansowany w ramach środków pozostających w dyspozycji prorektora 

właściwego ds. nauki. 

3. Nadzór nad realizacją programu powierza się prorektorowi właściwemu ds. nauki. 

 

§ 2 

1. W ramach programu przyznawane są środki finansowe w wysokości do 20.000 zł,  

na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy (dalej: granty). 

2. Granty przyznawane są na podstawie otwartego konkursu, ogłaszanego minimum raz w 

roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie.  

3. W każdym konkursie przyznaje się maksymalnie 5 grantów. 

4. Informację o ogłoszeniu konkursu przekazuje się pocztą elektroniczną do wiadomości 

dyrektorów instytutów w celu jej upowszechnienia.  

 

§ 3 

1. Do programu mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy 

zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS. 

2.  Program adresowany jest preferencyjne do:  

a) młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) i  

b) pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym,  

- którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych  

i poprzednich edycji „Minigrantów UMCS”, 



c) doktorantów ze Szkół Doktorskich UMCS oraz studiów doktoranckich, będących 

pracownikiem zaliczonym do liczby N w ramach dyscypliny naukowej 

ewaluowanej w UMCS. 

 

§ 4 

1. Wnioski o przyznanie finansowania projektów w ramach programu przyjmowane będą za 

pośrednictwem Centrum Badań Naukowych UMCS, na formularzu stanowiącym 

załącznik do zarządzenia. 

2. Wniosek jest akceptowany przez dyrektora instytutu zatrudniającego wnioskującego 

pracownika (kierownika projektu). 

3. Wniosek zawiera informacje umożliwiające jego ocenę w oparciu o kryteria:  

a) zgodności z założeniami programu „Minigranty UMCS”, 

b) wartości merytorycznej projektu, 

c) dorobku naukowego wnioskującego, 

d) zgodności kosztorysu z harmonogramem zaplanowanych zadań badawczych. 

 

§ 5 

1. Wnioski oceniane będą przez członków panelu wyłanianych przez prorektora właściwego 

ds. nauki, z grona ekspertów oraz Rady Młodych Naukowców UMCS. 

2. Panelem kieruje z urzędu prorektor właściwy ds. nauki. 

3. W uzasadnionych przypadkach panel posiłkować się może opiniami recenzentów 

zewnętrznych. 

 

§ 6 

1. Warunkiem rozliczenia grantu w ramach programu jest złożenie projektu badawczego do 

ogólnopolskich bądź międzynarodowych instytucji finansujących badania naukowe  

(w szczególności NCN, NCBiR oraz FNP), w którym uzyskane wyniki podnosiły będą 

wartość projektu w ramach badań wstępnych. 

2. Rozliczenie projektu może stanowić również przyjęcie do druku pracy zawierającej 

wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu (ze wskazaniem źródła finansowania  

w tekście artykułu lub monografii). Praca ta winna być opublikowana w czasopiśmie lub 

wydawnictwie o punktacji MEiN na poziomie minimum 100 pkt. 

3. Rozliczenie projektu badawczego w ramach programu nastąpić winno w ciągu  

6 miesięcy od zakończenia jego realizacji. 

4. W przypadku braku rozliczenia projektu w przewidzianym okresie, kosztami jego 

realizacji obciążony zostaje budżet jednostki organizacyjnej Uniwersytetu (instytutu) 

reprezentowanej przez pracownika. 

5. W ramach programu nie istnieje możliwość zakupu środków trwałych powyżej 10.000 zł. 

Nie ma możliwości przyznawania wynagrodzeń, np.: w formie dodatków projektowych. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu 

„Minigranty UMCS”. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi  w życie  z dniem podpisania. 

                                                                             R E K T O R 

 

 

 

 

                     prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 



Załącznik 

do zarządzenia Nr      /2022 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 

Wniosek 

o przyznanie dotacji na badania naukowe w ramach programu „Minigranty UMCS” 

 

1. Imię i nazwisko: 

....................................................................................................................................................... 

2. Tytuł projektu badawczego: 

….................................................................................................................................................. 

3. Stopień naukowy (data uzyskania): 

...................................................................................................................................................... 

4. Instytut/dyscyplina naukowa: 

....................................................................................................................................................... 

5. Czy projekt jest interdyscyplinarny? (jeśli tak to proszę zamieścić kilkuzdaniowe 

uzasadnienie) 

…................................................................................................................................................... 

6. Dorobek naukowy aplikującego (najważniejsze osiągnięcie naukowe i pięć wybranych 

publikacji): 

…................................................................................................................................................... 

7. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu: 

…................................................................................................................................................... 

8. Streszczenie projektu (do 200 wyrazów): 

…................................................................................................................................................... 

9. Opis projektu badawczego (do 5 stron standardowego maszynopisu, uwzględniający 

opis i harmonogram zadań badawczych oraz kosztorys): 

…................................................................................................................................................... 

 

 

…............................................   ….............................................. 

Wnioskujący      Dyrektor Instytutu 


