
ltrY*x §AŁ §A{,l K §ps§§{x NYCH

§Zł§KA.N
ul. K*lżitr*w;r 3. L]ud, ź1

5lł49 Wroc}a,,v

tP-1. +Ą8?13,?5 11 }2
faK +Ą8 11 3,16 u: ll

wns(!itrrli:*riłł.pl I wwwtvnl,Lłni.!!lćc.pl

Konkurs na Projekty wewnętrzne w ramach Subwencji Badawczej na

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

szanowni państwo,

l}zir:kan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na pro;ekty wewnętrzne (,"ł_ "- {,.l.,,i '.

grantywev,inętrzne)wramachsubwencji badawczejprzeznaczonejnabadanianaukcweli-, i-1l,,

rozwojowe oraz zadania z nim izwiązane, Słuzące rozwojowi młodych naukowców 0raz uczestfii:i.l,

studiów doktoranckich w 2020 roku.

1, Do konkursu/ zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez radę Wydziału, mogą przystąpiĆ

rnłoc] zi pi-acownicy naukowi lub doktoranci, którzy nie realizu;ą innych zadan badawczych

([lr-cl1,.l kiriw).

?. [)r:tj9tawąubiegania się o przyznanle środków jest złozenie w dwóch egzempIarzach r,łlT,ir; |l

finansowanie wewnętrznego pro;ektu badawczego zawierającego wymagane informar-jt,,

obejmujące:

a) d;rne osobowe: im ię i nazwisko, adres pocztowy, telefon i adres e -m ail, v,l celach

ko n ta ktowyc lr,

opis pro.1ektu, wpisującego się w zadania badawcze Wydziału (Instytutu),

harm onogram wraz z kosztorysem (bez kosztów pośrednich),

oświadczenia i podpisy kierownika projektu, Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry oraz

Promotora,

opinię Kierownika zakładu, a w przypadku doktorantów, Promotora, oceniającąProjekt pod

w;:ględem merytorycznym. Opinia powinna byc parafowana przez Dyrektora

l,nstytutti/Kie rolvnika Kate d ry,

wstępny preIim inarz wydatków (wraz z uzasadnieniem ), przy czym wynagrodze,iie

bezosoboweI wraz z pochodnymi, dla kierownika projektu nie moze przekroę.7x,i r(,

kosztów.

!j) dorobek naukowy (Załącznik do wniosku).

!Vllio:;l<i nalezy skłaciac u Pani Weroniki Wo;ciech (iSM, pokój nr 229) w terrnin!e ,".|"o ,,r,

18 wrzeŚnia 2O2O roku. Regulamin konkursu,,.Karta oceny parametrycżnej" ,j,,

wniosku do pobrania (w wersji edytowalne]) ]est dostępny na stronie internetoweJ Wyd,:l;:ł,:

http ://www,wns, u n i.wroc.p|/Nau ka/Grantv.

3. \łszystkie dokumenty powinny być podpisane izłoźone w teczce opatrzonej imleniem i

nazwisl<ienr, Dokumenty niekompletne lub złozone po terminie nie będąrozpatrywane.

b)

c)

d)

e)
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4, Projektywewnętrzne w ramach subwencji badawcze]przyznaJe Dziekan lub Prodziekan WNS

przy udziale Kom isji Grantowe; powołanej przez Dziekana Wydziału, która sporządza ranking w

oparCiU o,,Kartę oceny parametrycZnej" (załącznik nr 2).

5. Postedzenie Komis3izostanie o9łoszone w odrębnym piśmie.

Fl" Srocj ki finansowe pr7yznane na realizację projektu (grantu) mogąbyĆ wydatkowane na cele

niezbęc.l ne do realizacji pro;ektu i m uszą byĆ ujęte w planowanym buclzecie ,,Llraz 7

irli]!.idnienieł,n:

o wynaqrodzenia wraz z pochodnymi

. materiałów iśrodków nietrwałych

. L.]sług obcych

. wyjazdówzagranicznych

. innych kosztów bezpośrednich

. zakupu literatury naukowej

f . Zakupiona literatura naukowa zostanie wpisana do książki inwentarzowej w Bibliotece WNS,

zgodnie z zasadam i obowiązującym i na Wydziale.

B. Dysponentem środków finansowych przeznaczonych na realizację wewnętrznego pro;ektu

bacawczego jestkierownikprojektu.DokumentyfinansowedoĘczącewydatkowania Środków
pt,o1elk,tu m uszą, być akceptowane przez Dyrektorów Instytutów/Kierowników Katedr oraz

ifziekana WN5,

9. Kiel,c,wnicy projektów sązobowiązani do zrealizowania projektu do 319rudnia 2020 roku,l.v

przeciwnym wypadku środki przyznane na realizac;ę projektu zostaną wpisane w wynik

finansowy uczelni (tzn. niewykorzystane środki nie przechodzą do wykorzystania na 1-o|<

następny),

10. t.] przyznaniu środków finansowych na rea|izacJę wewnętrznego projekiu |;ad?wizi,ł,,,l

zar5t.anąpoinformowaniwnioskodawcyorazDyrektorzyInstytutów/KierownicyKatedrwl.--,;,,

cio 14 dni od daty posiedzenia Komisji Grantowej.

11, Uruchomienie środków finansowych nastąpi po złozeniu indywidualnych kosztorysów

finansowych prolektów inadaniu im num eru przez Kwesturę UWr.

12. Kierownicy projektów zobowiązanlsądo złożenia raportu finansowego imerytorycznego (3

.jgzemplarze) z realizacli projektu w terminie miesiąca od zakończenia realizac;l pro;ektu.

>prawcizclanie finansowe imerytoryczne musi byc Zaakceptowane pr7ez Dyrektora

}nstyŁutL.r/Kierownika Katedry, a w przypadku doktorantów takze przezPromotora,

1.3.Wprzypadkunaruszeniazasadkonkursuśrodki finansowemogąbyĆwstrzymanelub mczc
byc podjęta decyzja o zwrocie przyznanych środków.
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