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REGULAMIN 

Określający zasady przyznawania mikrograntów dla pracowników naukowo-
dydaktycznych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 

gospodarki WKP” 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania mikrograntów dla pracowników 
naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
(UKW) w Bydgoszczy prowadzących prace dyplomowe na kierunkach informatyka oraz mechatronika w roku 2015. 
Mikrogranty realizowane są w ramach projektu innowacyjnego: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP”;  PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii 
Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Mikrogrant przyznawany jest pracownikowi naukowo-dydaktycznemu zwanemu dalej 
pracownikiem, który jest promotorem prac dyplomowych studentów kierunku informatyka i 
mechatronika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, realizowanych na zamówienie przedsiębiorcy 
z województwa kujawsko-pomorskiego (WKP) oraz jest zatrudniony na stanowisku adiunkta lub 
profesora w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS). Prace te powinny dotyczyć 
zagadnień istotnych dla rozwoju innowacyjności w WKP zgodnie z założeniami Regionalnej 
Strategii Innowacji (RSI) WKP. 

2. Beneficjentem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy.  
3. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) UKW.   

 
§ 2 

1. Wniosek o przyznanie mikrograntu w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP” w ramach naboru wniosków w roku akademickim 2015, zwany 
dalej „wnioskiem”, wypełnia pracownik na formularzu dostępnym na stronie 
www.innowacyjny.ukw.edu.pl. 

2. Dla każdej pracy dyplomowej będącej podstawą wnioskowania o mikrogrant należy złożyć 
osobny wniosek. 

3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS):  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, pok. nr  3  (w 2015 roku trwa 
nabór ciągły). 

4. Pracownik posiada prawo do wglądu do swoich danych i dokumentów zgromadzonych w jego 
sprawie. 

5. Pracownik nie posiada prawa wglądu do dokumentów i danych innych pracowników.  
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Warunki ubiegania się pracownika o przyznanie mikrograntu 

§ 3 

1. Do ubiegania się o przyznanie mikrograntu konieczne jest równoczesne spełnienie następujących 
warunków: 
1) złożenie podpisanego wniosku wg wzoru zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, w formie 

papierowej wraz z załącznikami w terminie i miejscu określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu;  
2) nawiązanie współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą w obszarach strategicznych 

służących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z RSI WKP; 
3) złożenie karty pracy dyplomanta zgodnie ze wzorem ustalonym przez IMIS UKW. 

2. Pracownik w ramach wniosku o przyznanie mikrograntu oświadcza, że zapoznał się z treścią 
Regulaminu i jego załącznikami oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki i zasady 
przyznawania mikrograntu określone w ww. dokumentach, a także że zobowiązuję się wykonać 
wszelkie zadania wynikające z udziału w projekcie określone w Regulaminie.  
 

Formy wsparcia 

§ 4 

1. Mikrogrant przekazywany będzie przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy.  
2. Mikrogrant wypłacany będzie jednorazowo. 
3. W przypadku rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w projekcie przez pracownika 

instytutu, mikrogrant przyznaje się kolejnej osobie z listy rezerwowej. 
4. Terminy wypłaty mikrograntów mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od 

Projektodawcy projektu.  
 

Zasady przyznawania mikrograntów 

§ 5 

1. Ocenę wniosków dokonuje Komisja do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
powoływana przez dyrektora IMIS.  

2. Decyzje o przyznaniu mikrograntu, o nieprzyznaniu mikrograntu oraz decyzje o przyznaniu 
mikrograntu osobom z listy rezerwowej wydaje Przewodniczący Rady IMIS stosownie do 
posiadanych środków finansowych w ramach projektu na podstawie listy rankingowej oraz listy 
rezerwowej przedstawionej przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów.  

3. Ocenę wniosku (maks. 20 pkt.) tworzyć będzie suma punktów składająca się z następujących 
ocen cząstkowych: 

a) Opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej studenta - maks.  5 
pkt; 

b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorcy po wykorzystaniu rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta – maks. 6 pkt; 
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c) Opis korzyści, jakie wynikać będą dla WKP z pracy dyplomowej i wdrożenia jej 
wyników w obszarach strategicznych służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI WKP - 
maks. 3 pkt; 

d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorcą w obszarach 
strategicznych służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w przedsiębiorstwie – 
maks. 6  pkt; 

4. Ocena wniosku dokonywana jest przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów i 
zostanie przeprowadzona w oparciu o procedurę oceny wniosku o przyznanie mikrograntu w 
ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP””, która 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Ocenę wniosku zapisuje się na kartach oceny wniosku podpisanych przez osoby dokonujące 
oceny merytorycznej. Wzory karty oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6. Każdą ocenę cząstkową wyraża się punktowo oraz uzasadnia się opisowo. Końcową ocenę wyraża 
się sumą ocen cząstkowych.  

 

Wypłata mikrograntów 

§ 6 

1. Mikrogranty wypłacane będą zgodnie z postanowieniami § 4.  
2. Mikrogranty wypłacane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a UKW. 
 

Zadania pracownika po uzyskaniu mikrograntu 

§ 7 

1. Pracownik zobowiązuje się do: 
1) uczestnictwa w konferencjach i innych działaniach promocyjnych organizowanych w ramach 

projektu: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”; 
2) zamieszczenie informacji o realizowanej pracy dyplomowej wraz z sylwetką dyplomanta na 

stronach internetowych w/w projektu; 
3) udziału w badaniach związanych z monitoringiem i ewaluacją w/w projektu w ciągu 5 lat od 

zakończenia projektu; 
4) Umieszczenie logotypów projektu w pracy dyplomowej studenta;  

2. W przypadku niewywiązania się przez pracownika z zadań i obowiązków określonych 
w Regulaminie oraz umowie o której stanowi §6 pkt. 2, pracownik nie będzie mógł się ubiegać 
o mikrogrant w kolejnych naborach wniosków w ramach projektu.  

 

Postanowienia końcowe. 

§ 8 

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
2. Wzór Karty Oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Procedura oceny wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
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4. Wzór umowy zawieranej pomiędzy pracownikiem a UKW stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 
5. Regulamin Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów – załącznik nr 5  
 
 
 

§ 9 

Załączniki do Regulaminu wymienione w §8 Regulaminu przyjmuje i zatwierdza w formie uchwały 
Rada IMIS UKW. 


