
Zasady programu „małe granty” finansowanego ze środków JM Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska  

 

1. Celem programu wspierającego inicjatywy grantowe, tzw. małe granty, jest zwiększenie 

możliwości i szans pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na pozyskanie 

projektów w konkursach zewnętrznych. 

2. O przyznanie  małego  grantu mogą  ubiegać  się  wyłącznie  osoby,  które  w  chwili 

składania wniosku są zatrudnione w Uniwersytecie w grupie pracowników naukowo-

dydaktycznych, naukowych lub naukowo-technicznych, które posiadają stopień naukowy lub 

tytuł  naukowy i wyraziły zgodę na zaliczenie do liczby N.  

3. Wsparcie  inicjatyw  grantowych  obejmuje  jedynie  te  docelowe  rodzaje  projektów, które 

przekładają  się  na  zwiększenie  jakości  prowadzonych w jednostce badań, warunkują 

uzyskanie wysoko  punktowanego dorobku naukowego, zapewniają jednostce koszty  

pośrednie, promują współpracę  ponad regionalną/ponad krajową, a także uwzględniają 

wsparcie finansowe  dla doktorantów i/lub tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczynią 

się do awansu naukowego.  

4. Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie te inicjatywy, które do zwiększenia szansy 

uzyskania grantu docelowego wymagają przeprowadzenia wstępnych badań, zgromadzenia 

materiału badawczego (kwerendy) i/lub nawiązania współpracy z partnerem z zagranicznego 

ośrodka naukowego. 

5. Z funduszy uzyskanych w ramach małego grantu nie można finansować zakupu środków 

trwałych.  

6. W celu uzyskania finansowania małego grantu pracownik składa wniosek do wydziałowego 

zespołu oceniającego. 

7. Wniosek powinien być przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

Regulaminu określającego zasady wspierania inicjatyw grantowych, tzw. małe granty 

(Zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 listopada 2017 

roku).  

8. Każdy wniosek będzie oceniany przez dwóch recenzentów, którzy wchodzą w skład 

wydziałowego zespołu oceniającego. 

9. Kryteria dorobku przedstawionego w ankiecie:  

a)     Publikacje naukowe (waga 0,2)  

Punktacja wg odpowiedniej listy MNiSW z roku ukazania się pracy; w przypadku 

monografii, rozdziałów w książkach itp. punktacja zgodna z Rozporządzeniem MNiSW 

z dnia 27.12.2016, poz. 2154.  



b)  Kierowanie projektem badawczym (waga 0,1)  

- Międzynarodowym – 30 pkt  

- Krajowym – 15 pkt 

c)  Streszczenie projektu, który będzie składany do instytucji zewnętrznej – max. 50 pkt (waga 

0,3) 

d)  Mały grant – max. 40 pkt (waga 0,3) 

e)  Udokumentowane złożenie wniosku/ów w konkursach zewnętrznych (dotyczy wniosków, 

które nie uzyskały finansowania)  (waga 0,1) 

- zakwalifikowanie do I etapu oceny – 10 pkt 

- zakwalifikowanie do II etapu oceny – 20 pkt 

10. Ocenione wnioski Dziekan Wydziału przedkłada prorektorowi właściwemu ds. badań 

naukowych, który podejmuje decyzję o finansowaniu grantu.  

11. Po zakończeniu realizacji małego grantu kierownik grantu składa sprawozdanie z realizacji 

małego grantu według wzoru określonego w załączniku 2 Regulaminu określającego zasady 

wspierania inicjatyw grantowych tzw. małe granty (Zarządzenie nr 169 Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 listopada 2017 roku).  

12. Sprawozdanie, zaakceptowane przez dziekana wydziału, kierownik małego grantu składa 

prorektorowi właściwemu ds. badań naukowych. 

13. Nie później niż do roku od zakończenia finansowania małego grantu beneficjent składa do 

właściwej agencji konkursowej wniosek grantowy, w którym pełni rolę kierownika, a 

Uniwersytet jest wskazany jako miejsce realizacji grantu. 

14. W przypadku niezłożenia przez pracownika aplikacji grantowej w ustalonym terminie, o 

którym mowa w § 3 ust. 4, Regulaminu określającego zasady wspierania inicjatyw 

grantowych tzw. małe granty (Zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach z dnia 17 listopada 2017 roku) pracownik traci prawo ubiegania się o wsparcie 

w ramach wszystkich programów projakościowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym aplikacja grantowa miała być złożona. Wyjątek stanowić mogą 

jedynie losowe przyczyny niezłożenia wniosku projektowego.  

 

  



Załącznik nr 1 

 

 WNIOSEK O FINANSOWANIE MAŁEGO GRANTU 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię nazwisko wnioskodawcy/ stopień/tytuł naukowy/stanowisko: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Wydział/ Instytut/ Katedra: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Ankieta dorobku Wnioskodawcy 

 

a) Przebieg kariery naukowej:  

……………………………………………………………………………………………… 
data uzyskania stopnia naukowego lub tytułu naukowego 

 

b) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat (nauki ścisłe) przed 

zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR lub 

porównywalnej oraz monografii o zasięgu światowym lub krajowym (podać aktualny 

pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez  

            autocytowań) 

 

Lp. Publikacje IF Liczba punktów 

MNiSW 

Liczba  

cytowań 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

c) Informacja dotycząca wszystkich projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz 

zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie 

występowania w roli kierownika projektu) 

 

Lp. Tytuł projektu Źródło finasowania Czas 

trwania 

1.    

2.    



3.    

4.    

 

 

DANE OGÓLNE O PROJEKCIE, który będzie złożony w konkursie zewnętrznym: 

1.Tytuł projektu: …………………………………………………………………… 

2.Nazwa programu/konkursu zewnętrznego:………………………………………………………. 

3.Nazwa jednostki organizującej konkurs: ………………………………………………………… 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:  (maksymalnie  3  strony  formatu  A4,  typ  czcionki Arial, , 

wielkość czcionki  - przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy boczne 2 cm, dolne, 

górne 1,5 cm) obejmujące: 

1. Cel prowadzonych badań /hipoteza badawcza 

2. Zastosowana metoda badawcza /metodyka 

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki /dyscypliny 

 

DANE OGÓLNE MAŁEGO GRANTU: 

 

1. Tytuł małego grantu: ……………………………………………………………………………... 

2. Planowany okres realizacji małego grantu: od.........................................do…………………...... 

3. Planowane koszty realizacji małego grantu ogółem: ……………………………………………. 

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU (2 strony  formatu  A4,  typ  czcionki Arial, wielkość czcionki  - 

przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm) 

obejmujące: (20 pkt)  

1. Tytuł małego grantu: …………………………………………………………………………… 

2. Planowany okres realizacji małego grantu: od.........................................do…………………...... 

3. Wkład wyników małego grantu do projektu składanego w konkursie zewnętrznym …………. 

 

PLAN ZADANIOWY MAŁEGO GRANTU: wypunktowany opis planowanych zadań w 

grancie: (10 pkt)  

- …………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

KOSZTORYS MAŁEGO GRANTU: wyszczególnienie rodzajów kosztów w podziale na: (10 

pkt)  

 

1. Materiały ………………………………………………………………………………………. 

2. Usługi obce ……………………………………………………………………………………. 

3. Wyjazdy służbowe …………………………………………………………………………….. 

4. Inne koszty …………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….                                        ………………………………………. 
Data złożenia wniosku                                                                                                                 Podpis wnioskodawcy 

 

 

Opinia zespołu wydziałowego: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………. 
Data i podpis przewodniczącego zespołu 

 

 

 

 

Decyzja prorektora właściwego ds. badań naukowych: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

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

              Data i podpis 

 

 
 

 

 


