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    Załącznik nr  5    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację kooperacyjnych  

prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 

 
REGULAMIN  Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 

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 powołuje Dyrektor Instytutu Mechaniki i 
Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

2. Liczba członków Komisji wynosi 4 osoby ze stopniem naukowym profesora lub doktora.  
3. Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów powołuje się w celu przyznania mikrograntów 

pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy są promotorami pracy dyplomowej studentów kierunku 
informatyka i mechatronika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, realizowanych na zamówienie 
przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego (WKP). Prace te dotyczą spraw istotnych dla 
rozwoju innowacyjności w  WKP zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji WKP. 

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 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 

Zasada bezstronności prac Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
 
Podczas prac osoby będące promotorami prac dyplomowych są wyłączeni spod oceny własnych 
wniosków. 

§ 6 

Ocena jakości wniosku o przyznanie mikrograntów 

1. Każdy wniosek oceniany jest przez wszystkie osoby mogące dokonywać oceny merytorycznej. 
2. Oceny podlegają 4 elementy wniosku  
3. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Wniosku członek potwierdza własnoręcznym podpisem 
4. Ocena wniosku 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.  

7. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków 
8. Protokół przechowywany jest w dokumentacji Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 

innowacyjnej gospodarki WKP”. 

 

 

 

 

 

 


