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wiadomości   z  p ionu prorek tora ds .  nauk i  i  współpracy z  zagranicą

pion prorektora  
ds. Nauki i Współpracy z zagraNicą

dział Współpracy z zagraNicą

jednocześnie w formie tradycyjnej w 2 egzemplarzach, 
jako wydruk z OSF na adres: Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Na-
ukowej ul. Wspólna 1/3, Hoża 20, 00-529 Warszawa.

ocena wniosków – ocena wniosków przebiegać będzie 
według następującej procedury:
1. Ocena formalna wniosków pod względem kompletno-

ści, poprawności rachunkowej i spełnienia wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. Wnioski 
niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawia-
domieniem o przyczynach zwrotu i możliwości uzupeł-
nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

2. Ocena merytoryczna wniosków, zgodnie z kryteria-
mi określonymi w §7 ust.1 rozporządzenia, zostanie 
przeprowadzona przez Interdyscyplinarny Zespół ds. 
Współpracy  z Zagranicą.

3. Przedłożenie wniosku do oceny przez Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.

przyznanie i rozliczenie środków finansowych na na-
ukę – środki finansowe na realizację zadań, określonych 
we wniosku, przyznawane są decyzją Ministra i prze-
kazywane wnioskodawcy na podstawie umowy. Projekt 
umowy, sporządzony na obowiązującym formularzu do-
stępnym na stronie internetowej Ministerstwa,  w 4 ory-
ginalnych egzemplarzach, składa się w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu 
środków finansowych. Nienadesłanie projektu umowy w 
terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finanso-
wania. W przypadku otrzymania decyzji w terminie póź-
niejszym niż data zakończenia realizacji zadań ujętych 
we wniosku (na przykład wydanie decyzji w następnym 
roku budżetowym), wnioskodawca jest zobowiązany do 
ujęcia w projekcie umowy poniesionych kosztów na re-
alizację projektu.

Przekazanie środków na konto jednostki odbywa się 
jednorazowo lub w rocznych ratach. Warunkiem rozli-
czenia otrzymanych środków finansowych jest złożenie 
raportu rocznego do 31 marca roku następującego po 
roku otrzymania z Ministerstwa środków finansowych  
(w 2 egzemplarzach) oraz raportu końcowego w termi-
nie: 
a) 30 dni po dokonaniu rozliczenia finansowego projektu 

przez KE lub podmiot przez nią upoważniony (od daty 
wpływu potwierdzenia do jednostki), 

b) 60 dni od dnia zakończenia zadań przewidzianych w 
harmonogramie – gdy termin zakończenia realizacji 
zadań określonych w decyzji jest późniejszy niż ter-
min zakończenia kontraktu europejskiego. 

Dorota Jarmużek 

program iDeaS
gra o milion

Czy ktoś z Państwa chciałby wygrać milion euro na ba-
dania?. Gra właśnie się rozpoczęła i jak to w grach bywa, 
wygrywa najlepszy. Podstawą sukcesu jest nowatorski PO-
MYSŁ, a dalej to już przestrzeganie zasad gry. Zaintereso-
wani? Serdecznie zapraszam do udziału, szczegóły poniżej:

skąd wziąć środki na wkład własny  
w projekcie międzynarodowym? 
projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Realizacja projektu międzynarodowego jest trudna, 
jeśli wymagany jest wkład własny jednostki naukowej. 
Czasem wkładem są wynagrodzenia pracowników zatrud-
nionych na rzecz projektu lub do projektu oddelegowa-
nych, ale znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest 
pozyskanie dodatkowego zewnętrznego dofinansowania. 
Pomocy w finansowaniu wkładu własnego  udziela MNISW, 
które umożliwia pozyskanie środków w ramach projek-
tów międzynarodowych współfinansowanych. Zasady 
udzielenia wsparcia są następujące: 

przedmiot finansowania – uczestnictwo w badaniach 
naukowych, pracach rozwojowych lub działalności upo-
wszechniającej naukę prowadzonych we współpracy 
z partnerem zagranicznym współfinansowanych z za-
granicznych środków finansowych, nie podlegających 
zwrotowi , realizowanych w ramach międzynarodowych 
programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych 
takich jak: 7. PR UE, EURATOM, FBWiS, Zdrowie Publicz-
ne i inne.

Wysokość finansowania -  finansowanie nie może być 
większe niż 80% kosztów, do poniesienia przez wnio-
skodawcę na realizację zadań w projekcie, ze środków 
krajowych stanowiących jego wkład własny, uznanych 
za kwalifikowalne przez Komisję Europejską lub podmiot 
przez nią upoważniony.

okres finansowania - finansowanie przyznaje się na 
cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 
lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać 
przedłużony na wniosek jednostki, nie więcej jednak niż 
o 2 lata. Wnioskodawca nie może ubiegać się o finanso-
wanie kosztów poniesionych przed rokiem złożenia wnio-
sku

procedura składania wniosków - 2 egzemplarze (na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporzą-
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 
stycznia 2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków finansowych na naukę przezna-
czonych na finansowanie współpracy naukowej z zagrani-
cą (Dz. U. Nr 20, poz.103), wraz z wymaganymi załącz-
nikami).

nabór wniosków – nabór ma charakter ciągły. Komplet-
ne wnioski, należy przesłać drogą elektroniczną w modu-
le OSF poprzez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) i 
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żadnych priorytetów tematycznych – mają Państwo po-
mysł, proszę go przedstawić!
pomysł realizują Państwo samodzielnie albo w zespole 
badawczym, zależnie od potrzeb – nie ma konsorcjów,
zespoły badawcze mogą mieć charakter krajowy lub 
międzynarodowy – zależy od Państwa,
grant przyznawany jest instytucji goszczącej lidera 
projektu  - konieczne zapewnienie niezależności lide-
rowi przez instytucję,
grant jest przenośny – mogą go Państwo przenieść do 
innej instytucji.

Kto  może wziąć udział w grze? – Tym razem, tylko do-
świadczeni badacze, którzy mają udokumentowany do-
robek, tj.:

z ostatnich 10 lat:

zazwyczaj 10 publikacji jako senior autor  w międzyna-
rodowych czasopismach naukowych,
3 monografie, z których przynajmniej jedna została 
przetłumaczona na inny język,

lub

5 patentów,
10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
3 wyprawy badawcze prowadzone przez naukowca,
3 międzynarodowe konferencje, gdzie naukowiec był 
członkiem komitetu organizacyjnego,
nagrody naukowe lub członkostwo w uznanych Akade-
miach.

Wysokość wygranej - do 2,5 mln euro

Data zamknięcia gry:
nauki fizyczne i inżynieryjne – 16 lutego 2012 r.
nauki o życiu – 14 marca 2012 r.
nauki społeczne i humanistyczne – 11 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację konkurso-
wą można znaleźć na Participant Portal Komisji Europej-
skiej, w zakładce IDEAS http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/ideas, a następnie w zależno-
ści od dziedziny zainteresowań, wybrać odpowiedni kon-
kurs:
ERC-2012-ADG_20120216 - dla nauk fizycznych i inży-
nieryjnych
ERC-2012-ADG_20120314 - dla nauk o życiu 
ERC-2012-ADG_20120411 - dla nauk społecznych i hu-
manistycznych.

Dorota Jarmużek

konkurs  
na kartkę 
Bożona-
rodzenio-
wą

Już po raz 4. na Uniwersytecie Zielonogórskim 
odbył się konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową 
pod patronatem Akcji Uniwersytet Dzieciom. Mo-
gły wziąć w nim udział dzieci pracowników na-
szej uczelni w wieku od 3 do 16 lat. Z roku na rok 
konkurs cieszy się coraz większą popularnością. 
W tegorocznej edycji wybór najlepszych prac był 
bardzo trudny, ponieważ wpłynęło ich ponad 200. 
Co oczywiście bardzo cieszy organizatorów przed-
sięwzięcia. Jury w składzie prof. Jarosław Dzię-
cielewski i mgr Paweł Andrzejewski z Wydziału 
Artystycznego, wyłoniło 8 najlepszych prac w po-
szczególnych kategoriach wiekowych. Laureatami 
zostali: Agnieszka Andrzejewska, Justyna Kłodocz-
na, Paula Moskalik, Mateusz Podolan, Michał Relich, 
Róża Urbańska, Karol Ważny i Kalina Wyrwa. Na-
grodzone prace zostały wydrukowane jako kartki 
bożonarodzeniowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Zostaną rozesłane z życzeniami świątecznymi od 
Rektora – prof. Czesława Osękowskiego. Ponadto 
zwycięzcy otrzymali nagrody sportowe, m.in. pił-
ki, gry planszowe, lotki. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały 
słodkie paczki. W tym roku dodatkową nagrodą był 
także spektakl, jaki dzieci mogły obejrzeć w Lubu-
skim Teatrze - Zwierzęta Doktora  Dolittle.

Małgorzata Ratjczak-Gulba
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