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Załącznik nr  3    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów na patentowanie  w ramach projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 

 
REGULAMIN  Komisji do oceny wniosków o uzyskanie mikrograntów na 

patentowanie 

w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego 
w ramach PIORYTETu  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. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na patentowanie powołuje dyrektor Instytutu 
Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierze Wielkiego  

2. Liczba członków Komisji wynosi 4 osoby ze stopniem naukowym profesora lub doktora  
3. Komisję do oceny wniosków o uzyskanie mikrograntów na patentowanie powołuje się w celu przyznania 

mikrograntów pracownikom naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Instytucie Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS), którzy dążą do komercjalizacji swoich badań naukowych poprzez zgłoszenie patentowe 
lub zgłoszenie wzoru użytkowego. 

4. Projektodawcą jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy.  
5. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) UKW.   

 
 

§ 2 

Przewodniczący Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 

1. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród Członków Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie 
mikrograntów przez członków Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i 
przejrzystości oceny wniosków. 

3. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. 
 

§ 3 
 

Zadania Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 
Komisja jest odpowiedzialna za: 
1) Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie mikrograntów, 
2) Przygotowanie rankingu wniosków. 
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§ 4 

Posiedzenia Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 

a. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, mogą uczestniczyć pracownicy Projektu  
„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”. 

b. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.  
c. Udział w posiedzeniu Komisji jest odpłatny w formie umowy zlecenia w wysokości określonej w 

budżecie Projektu. 
 

§ 5 

Ocena jakości wniosku o przyznanie mikrograntów 

1. Wnioski są oceniane na podstawie przedstawionego wniosku o przyznanie mikrograntu oraz na 
podstawie dokumentacji patentowej.  

2. Wniosek uzyskuje pozytywną rekomendację Komisji na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o 
przyznanie mikrograntu na patentowanie oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji  patentowej 
(oryginały dokumentów lub kopie potwierdzone zgodność z oryginałem) 

3. Wnioski nie uzyskują pozytywnej rekomendacji w przypadku  
1) Błędów we  wniosku 
2) Brak lub niewłaściwe przedstawienie dokumentacji  patentowej.  

 
§ 6 

Protokół 

1. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków. Protokół zawiera: 

a) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie, 
b) datę, kiedy odbywała się ocena, 
c) miejsce przeprowadzenia oceny, 
d) wykaz tabelaryczny wnioskodawców którzy otrzymali pozytywną rekomendację Komisji,  
e) wykaz tabelaryczny wnioskodawców którzy nie otrzymali pozytywnej rekomendację Komisji,  
f) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków, 
g) podpisy osób dokonujących oceny wniosków. 

Protokół przechowywany jest w dokumentacji Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP” 

 

 

 


