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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). 
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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.  
 

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.  
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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; 

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 
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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. 
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. 
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Załącznik nr  1    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

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

 

Data wpływu……………………….. 

 

Wniosek pracownika naukowo-dydaktycznego o przyznanie 

mikrograntu za realizację kooperacyjnych prac dyplomowych z 

przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Projektu 

„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego w 

ramach PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty 

Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz 

budżetu województwa. 

 
 

Nr wniosku Wniosek o przyznanie mikrograntu za realizację 
kooperacyjnych prac dyplomowych 

 

Nazwisko  e-mail 
  

Imiona  Telefon 
  

PESEL 
 

 

Seria i numer 
dowodu 
osobistego 

  

Imię i nazwisko 
dyplomanta 
 

 

Kierunek studiów 
dyplomanta 

 
Rok  

Nr albumu 
dyplomanta  
 

  

Adres stałego zameldowania pracownika 
  
Województwo  

 
Powiat   

 
Gmina 
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Poczta   
 

Miejscowość 
 

kod pocztowy  
 

Ulica 
 

Numer domu  Numer lokalu  
 

Tytuł Pracy Dyplomowej studenta:  

Opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej studenta (do 2 
000 słów) 

Opis przedsiębiorstwa, dla którego realizowana jest praca dyplomowa oraz 
krótka charakterystyka współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a wnioskodawcą  (do 2 000 
słów) 
Opis zakresu prac jakie ma wykonać dyplomat we współpracy z firmą (do 2 000 słów) 

Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 
wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, którego 
promotorem jest wnioskodawca (do 4 000 słów) 
 
Opis możliwości oraz korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-
pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań w pracy dyplomowej studenta w obszarach 
strategicznych służących rozwojowi WKP zgodnie z RSI WKP   (podać wskazania z RSI 
WKP ; do 2000 słów) 
 

Proszę o przyznanie mikrograntu w wysokości                        3 500 zł 

 Słownie………… ……………………………………………………………………………….. 

                                                                                        podpis pracownika 

………………………………………………………. 

Nazwa banku oraz numer konta na które zostanie przekazany mikrogrant  
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Załącznik nr  2    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

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

 
Karta Oceny Wniosku nr ……………../2015 

 
Imię i nazwisko pracownika:......................................................... ............... 
Imię i nazwisko dyplomanta: ......................................................... .............. 
Tytuł pracy dyplomowej:................................................................................ 
...........................................................................................................................
..................................................... 

 
Ocena punktowa wraz z uzasadnieniem 

LP Pozycje wniosku podlegające ocenie Maksymalna 
liczba pkt. 

Liczba 
punktów 

1 Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień 
dotyczących pracy dyplomowej studenta 
 

5 
 

Uzasadnienie liczby przyznawanych punktów 
 
 
 
 
2 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla 

przedsiębiorstwa po wykorzystaniu rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, której  
promotorem jest wnioskodawca   
 

6 

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów 
 

3 
Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa 
kujawsko-pomorskiego z pracy dyplomowej i 
wdrożenia jej wyników w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI WKP) 
 

3 

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów 
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Podpisy osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Opis i udokumentowanie współpracy promotora z 
przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy 
dyplomowej w przedsiębiorstwach 

6 

 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów 
 
 
 
 
  

Liczba  
Punktów 

 
20 pkt. 
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Załącznik nr  3    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

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

 
 

Procedura oceny wniosku o przyznanie mikrograntów 
w ramach projektu 

„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP” 

 
Wnioski  złożone w formie papierowej wraz z załącznikami w wyznaczonym 

terminie i miejscu określonym w §2 ust. 2 Regulaminu podlegają ocenie merytorycznej 
przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów. Ostateczna lista 
pracowników otrzymujących mikrogranty wraz z listą rezerwową zostaje zatwierdzona 
przez Radę Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej.  

 
I etap Ocena Wniosków przez Komisję do Oceny Wniosków o 

Przyznanie Mikrograntów 
 

1. Z oceny wniosku jest wyłączony członek Komisji do Oceny Wniosków o 
Przyznanie Mikrograntów, który jest jednocześnie promotorem pracy 
dyplomowej. 

2. Przy ocenie wniosku uwzględnić należy: 
a) Skrócony opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy dyplomowej 
b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po wykorzystaniu 

rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta, którego promotorem 
jest wnioskodawca  

c) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-pomorskiego 
po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w 
obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) 

d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z przedsiębiorstwami w 
obszarach strategicznych służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystania rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta we współpracy z 
przedsiębiorstwem. 

 
3. W ramach oceny merytorycznej przyznać należy tylko pełne punkty. 

 
4. Oceniający winni uwzględnić w szczególności oceny poszczególnych pozycji 

wniosku: 
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a) Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień  pracy 
dyplomowej 

Ocena dokonywana jest na podstawie analizy zasadności założeń pracy, stopnia 
zaawansowania pracy, idei pracy, celu pracy, przedstawionej metodologii badań.  
Punktacja od 0 do 5 pkt, przy czym: 
5 pkt – opis kompleksowy, 
0 pkt – brak zwięzłego opisu, opis niewystarczający. 

 
b) Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa po 

wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy dyplomowej 
studenta, którego promotorem jest wnioskodawca  

Punktacja od 0 do 6 pkt przy czym: 
max 6 pkt – przedstawienie w sposób bardzo szczegółowy korzyści jakie wynikać 
będą dla przedsiębiorstwa z pracy dyplomowej i wdrożenia jej wyników oraz 
możliwości wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w działalności 
gospodarczej; szczegółowo przedstawiona koncepcja pracy, zakres prac dyplomanta 
we współpracy z przedsiębiorstwem oraz szczegółowy opis przewidzianych 
rezultatów  
0 pkt – nie przedstawiono bądź przedstawiono w sposób znikomy korzyści dla 

przedsiębiorstwa 
 

c)  Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa kujawsko-
pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy 
dyplomowej studenta w obszarach strategicznych służących 
rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI 
WKP)  

Punktacja od 0 do 3 pkt przy czym: 
3 pkt – przedstawienie w sposób szczegółowy korzyści jakie wynikać będą dla 
województwa kujawsko-pomorskiego z pracy dyplomowej i wdrożenia jej wyników 
oraz możliwości wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy dyplomowej w 
działalności gospodarczej, szczególnie w odniesieniu do RSI WKP (wskazanie w które 
punkty RSI wpisuje się zakres pracy dyplomowej) 
0 pkt – nie przedstawiono bądź przedstawiono w sposób znikomy korzyści dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

d) Opis i udokumentowanie współpracy promotora z 
przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych służących 
rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI 
WKP) w zakresie wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy 
dyplomowej w przedsiębiorstwach 
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Ocenie podlega nawiązana przez pracownika IMIS współpraca z 
przedsiębiorstwem/ami prowadzącymi działalność na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego.  

Zweryfikować należy wagę nawiązanej współpracy dla rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz to czy zakres nawiązanej współpracy 
z przedsiębiorstwem obejmuje prace prowadzone przez dyplomanta w ramach 
pracy inżynierskiej lub magisterskiej oraz czy planowane jest wdrożenie 
otrzymanych wyników przez przedsiębiorstwo.  
Punkty mogą zostać przyznane za umowy indywidualne lub umowy zawarte pomiędzy 
uczelnią a przedsiębiorstwem pod warunkiem, iż pracownik naukowo-dydaktyczny 
załączy do umowy zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że w ramach umowy 
zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem współpracuje i wdraża badania ściśle 
związane z tematyką pracy dyplomowej, której jest promotorem. 
 

Maksymalna liczba punktów jaka może zostać przyznana w ramach tego 
punktu za przedłożone umowy potwierdzające współpracę to 6 pkt. Liczba punktów nie 
podlega sumowaniu, przyznana zostaje punktacja za najwyżej ocenioną 
umowę, przy czym:  

6 pkt – jeżeli: 
 pracownik (promotor) współpracuje z przedsiębiorstwem z 

województwa kujawsko-pomorskiego;  
 współpraca udokumentowana jest w formie umowy;   
 współpraca potwierdzona jest poprzez udokumentowany produkt typu 

wspólny patent, wzór użytkowy, zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie 
wzoru użytkowego; 

 umowa zawiera dobrze zdefiniowany planowany efekt współpracy, w 
tym wykorzystanie wyników z pracy dyplomowej przez 
przedsiębiorstwo/a z podaniem organizacyjnych, technologicznych, 
finansowych lub innych korzyści; 

 w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest 
dyplomant.  

4 pkt – jeżeli: 
 pracownik współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa 

kujawsko-pomorskiego;  
 współpraca udokumentowana jest w formie umowy;  
 umowa zawiera dobrze zdefiniowany planowany efekt współpracy, w 

tym wykorzystanie wyników pracy dyplomowej, której wnioskodawca 
jest promotorem przez przedsiębiorstwo/a z podaniem 
organizacyjnych, technologicznych, finansowych lub innych korzyści; 

 w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest 
dyplomant.  
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2 pkt – jeżeli: 
 pracownik współpracuje z przedsiębiorstwem z województwa 

kujawsko-pomorskiego;  
 współpraca udokumentowana jest w formie umowy;  
 w umowie wskazany jest zakres prac, za które odpowiedzialny jest 

dyplomant.  
 

0 pkt - opis i, lub nawiązana współpraca z przedsiębiorstwem nie dotyczy badań 
prowadzonych w ramach pracy dyplomowej. W umowie brak jest wskazania 
zakresu prac, za które odpowiedzialny jest dyplomant  

 
5. Na karcie oceny merytorycznej ustala się liczbę przyznanych punktów w 

ramach ocen cząstkowych, uzasadnia się ją w sposób opisowy oraz ustala 
łączną ich liczbę.  

6. Maksymalną liczbę punktów przyznanych w ramach pozycji wniosku 
podlegających ocenie określa poniższa tabela (zgodnie §5 ust. 2 Regulaminu). 
 

 
 

Lp. Pozycje wniosku podlegające ocenie Liczba 
punktów 

1 Skrócony opis dotyczący podstawowych zagadnień 
dotyczących pracy dyplomowej od 0 do 5 

2 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla przedsiębiorstwa 
po wykorzystaniu rozwiązań uzyskanych w pracy 
dyplomowej studenta, którego promotorem jest 
wnioskodawca 

od 0 do 6 

3 Opis korzyści, jakie będą wynikać dla województwa 
kujawsko-pomorskiego po wykorzystaniu rozwiązań 
uzyskanych w pracy dyplomowej studenta w obszarach 
strategicznych służących rozwojowi WKP (zgodnie z RSI 
WKP)  

od 0 do 3 

4 Opis i udokumentowanie współpracy z 
przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych 
służących rozwojowi województwa kujawsko-
pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie 
wykorzystania rozwiązań uzyskanych w pracy 
dyplomowej studenta we współpracy z 
przedsiębiorstwem 

od 0 do 6 

Łączna liczba punktów 20 pkt 
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7. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków. Protokół zawiera: 
a) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie, 
b) data, kiedy odbywała się ocena, 
c) miejsce przeprowadzenia oceny merytorycznej, 
d) wykaz tabelaryczny wnioskodawców - uszeregowanie wg liczby przyznanych 

punktów (nr wniosku, imię, nazwisko pracownika, temat pracy dyplomowej, 
liczba punktów) 

e) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków, 
f) podpisy osób dokonujących oceny wniosków. 

 
 

 
 
 
II etap Opracowanie ostatecznej listy pracowników którzy otrzymali 

mikrogranty wraz z listą rezerwową przez Radę Instytutu Mechaniki i 
Informatyki Stosowanej 

 
1. Na potrzeby posiedzenia Rady IMIS przekazane zostaną do wglądu wszystkie 

wnioski, które zostały poddane ocenie oraz protokół z posiedzeń Komisji do 
Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów.  

2. Członkowie Rady IMIS swoje przybycie potwierdzą na liście obecności. 
3. Posiedzenia Rady IMIS będą ważne w sytuacji, gdy uczestniczyć w nich będzie 

min 51 % liczby członków. 
4. Każdy z członków Rady IMIS będzie mógł przyznać maksymalnie jeden punkt 

strategiczny ocenianemu wnioskowi, w sytuacji gdy wnioskodawcy otrzymają 
tę samą, graniczną liczbę punktów. 

5. Uzasadnienie z przyznanych punktów strategicznych zostanie zapisane w 
protokole z posiedzenia Rady IMIS. 

6. Rada IMIS przedstawi listę rankingową wniosków  
7. Przewodniczący Rady IMIS jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac 

Komisji bezstronności i przejrzystości oceny wniosków. 
8. W posiedzeniu Rady IMIS, poza członkami Rady mogą brać udział członkowie 

Komisji do Oceny Kooperacyjnych Prac Dyplomowych (mikrograntów) bez 
możliwości przyznawania punktów strategicznych. 

9. W posiedzeniu Rady IMIS, poza członkami Rady mogą brać udział pracownicy 
projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP”,  bez możliwości przyznawania punktów strategicznych. 

 
 

 
 



Projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Załącznik nr  4    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

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

 
 

  WZÓR 

UMOWA  

o przyznanie mikrograntu za realizację kooperacyjnych prac 
dyplomowych 

w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

budżetu państwa i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach priorytetu 
VIII. Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 

 

 

Numer umowy ….… /…..… 

 

zawarta w Bydgoszczy w dniu  ............................. pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy (UKW),  
adres 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, reprezentowanym przez: 
dra hab. Piotra Malinowskiego, prof. nadzw. UKW – Prorektora ds. Finansów i Rozwoju, 

zwanym dalej UKW 

a   

……………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko / 

zamieszkałym w 

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

………………………………………………………………… 

będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Mechaniki i 

Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

zwanym dalej pracownikiem. 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przyznanie pracownikowi mikrograntu za realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej pt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………,której wyżej wymieniony pracownik jest 
promotorem. 

2. UKW oświadcza, że mikrogrant został przyznany zgodnie z decyzją 
Przewodniczącego Rady IMIS na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych 
zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania mikrograntu dla 
pracowników naukowo-dydaktycznych  w ramach projektu „Przedsiębiorczość 
akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” i przygotowywanej przez 
Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów. 

3. Mikrogrant stanowi bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej, tzw. subwencję przedmiotową. 

4. Kwota przyznanego mikrograntu wynosi 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące 
pięćset złoty), zgodnie z budżetem projektu „Przedsiębiorczość akademicka 
dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”  

5. Kwota przyznanego mikrograntu przekazana będzie przez UKW na rachunek 
bankowy pracownika: 

       ……………………………………………………………………………………,  

/nr rachunku/ 

prowadzony w banku: 

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

/nazwa banku/ 

 

§ 2 

1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, przekazane zostaną jednorazowo w 
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez obie strony. UKW  zastrzega 
sobie prawo przekroczenia wyżej wymienionego terminu w przypadku zaistnienia 
przyczyn od niego niezależnych. 

2. Warunkiem wypłaty mikrograntu jest dostępność środków na ten cel na rachunku 
UKW. 
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§ 3 

Pracownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym zasady 

przyznawania i przekazywania mikrograntów w ramach projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”, zwanego dalej Regulaminem, 

stanowiącego integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad i wymogów w nim zawartych, w szczególności do wywiązania się z zadań 

zawartych w § 7 Regulaminu. 

§ 4 

Pracownik otrzymuje od UKW PIT 8C i na jego podstawie zobowiązuje się do 

rozliczenia z przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z właściwym Urzędem Skarbowym.  

§ 5 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

UKW, jeden dla pracownika. 

 

 

 

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

/za UKW/                       /pracownik otrzymujący mikrogrant/ 
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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. 

 
 



Projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

§ 3 
 

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

 
§ 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”. 


