Zarządzenie Nr 3635/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2017 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie
grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi
uczelniami”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały nr 444/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wspierania działalności szkół
wyższych, zmienionej uchwałą nr 543/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego
2013 roku, zarządzam co następuje:
§ 1.
W ramach wspomagania rozwoju naukowego pracowników dydaktycznych i naukowo –
dydaktycznych płockich uczelni wyższych, w tym wspierania ich w uzyskiwaniu stopni
i tytułów naukowych, ustalam Regulamin Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na
finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca
z wyższymi uczelniami” stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2017r. Nr 3635/2017

REGULAMIN
Konkursu Prezydenta Miasta Płocka
na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania
„Współpraca z wyższymi uczelniami”,
§ 1.

1. Organizatorem Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów
badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest Prezydent Miasta Płocka.
2. Celem Konkursu jest wzmocnienie potencjału naukowego regionu płockiego poprzez
indywidualny rozwój osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora
habilitowanego, zamieszkałych na terenie miasta Płocka lub powiatu płockiego
ziemskiego – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2.
Przedmiotem Konkursu jest przyznanie grantów na przeprowadzenie prac naukowych,
których wyniki będą mogły służyć:
1) rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości,
2) wzrostowi efektywności zarządzania jednostkami administracji publicznej,
3) rozwojowi infrastruktury społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji
oświaty, kultury, służby zdrowia i pomocy społecznej,
4) wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności regionu płockiego,
5) zacieśnianiu współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
6) rozwojowi dziedzin wiedzy, dyscyplin naukowych i potencjału naukowobadawczego regionu,
7) rozwiązywaniu problemów zdrowotnych Miasta Płocka w perspektywie zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy jakości życia mieszkańców Płocka,
8) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców Płocka,
9) kultywowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego.
§ 3.

1. Konkurs adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
1) posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
2) nie przekroczyły pięćdziesiątego roku życia,
3) posiadają znaczące osiągnięcia naukowe liczące się w ocenie osiągnięć
do uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,

4) posiadają pozytywną opinię macierzystej uczelni o dotychczasowym dorobku
naukowym, rokowaniach odnośnie pracy naukowej i przydatności dla rozwoju
uczelni,
5) są zatrudnione, jako podstawowym miejscu pracy, w jednej ze szkół wyższych
w Płocku,
6) mieszkają na stałe w Płocku lub powiecie płockim ziemskim.
2. Granty badawcze dostępne są wyłącznie dla osób fizycznych.

§ 4.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie przez kandydata wniosku
o przyznanie grantu w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób projekt spełnia kryteria
Konkursu;
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych kandydata,
po uzyskaniu stopnia doktora lub habilitacji;
3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych,
po uzyskaniu stopnia doktora lub habilitacji;
4) informacje o osiągnięciach dydaktycznych, pełnieniu funkcji promotora
pomocniczego, o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami
naukowymi, o działalności popularyzującej naukę;
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez macierzystą uczelnię, kopię
dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora;
6) opinię macierzystej uczelni o kandydacie;
7) opis planowanych prac naukowych (metodyka, zakres) wraz ze szczegółowym
kosztorysem;
8) oświadczenie, że zgłaszany do Konkursu projekt nie jest współfinansowany
z budżetu miasta Płocka;
9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wniosek należy składać, w dwóch egzemplarzach, w Wydziale Edukacji i Kultury
Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, w terminie wskazanym w ogłoszeniu
Konkursu.
4. Wnioski niekompletne, nie spełniające kryteriów formalnych oraz dostarczone
po terminie, nie będą rozpatrywane.
§ 5.
1. Zgłoszone wnioski opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez
Komisję ds. Konkursu na granty badawcze, zwaną dalej Komisją, powołaną przez
Prezydenta Miasta Płocka.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust.1, wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej – jako przewodniczący;
2) Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka;
3) Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka,
4) po jednym przedstawicielu niżej wymienionych szkół wyższych, wskazanym przez
właściwego rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego:
a) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
b) Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
c) Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
d) Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku;
5) Sekretarz Komisji – osoba wyznaczona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka
ds. Polityki Społecznej.
§ 6.

1. Przy ocenie wniosku Komisja bierze pod uwagę:
1) oryginalność i innowacyjność pracy naukowej,
2) skuteczność przydzielonego grantu dla rozwoju wiedzy w danej dyscyplinie
naukowej;

3) przydatność badań dla rozwoju naukowego osoby wnioskującej.
2. Ponadto Komisja może uwzględnić:

1) istotność pracy naukowej dla regionu płockiego;
2) możliwość implementacji wyników pracy naukowej do praktyki gospodarczej
i społecznej.
3. Komisja może powołać recenzentów do oceny wniosków.
4. Recenzje, o których mowa w ust. 3, są odpłatne. Wysokość odpłatności określa
Komisja.
§ 7.
1. Rozstrzygnięcia Konkursu i wyboru zgłoszonych wniosków do finansowania, dokonuje
Komisja.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie.
3. Wyniki Konkursu zostaną przekazane wnioskodawcom na piśmie oraz podane
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
§ 8.

1. Grant przyznany zostaje na okres dwóch lat i realizowany będzie w dwóch etapach.
2. Bieg terminu pierwszego etapu rozpocznie się z chwilą podpisania umowy, o której
mowa w § 10. niniejszego Regulaminu.

3. Kwotę grantu określa Komisja, biorąc pod uwagę kosztorys dołączony, zgodnie
z przepisem § 4 ust. 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

4. Na miesiąc przez upływem terminu pierwszego etapu osoba, której przyznano grant,
5.
6.
7.
8.

obowiązana jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta Płocka pisemnego sprawozdania
dotyczącego stanu realizacji grantu.
Sprawozdanie podlega ocenie przez Komisję.
Wydanie przez Komisję oceny negatywnej powoduje cofnięcie przyznanego grantu
i rozwiązanie umowy o jego finansowanie.
Wydanie przez Komisję oceny pozytywnej oznacza kontynuację realizacji grantu
w drugim etapie.
W terminie 30 dni od dnia upływu II etapu grantu Komisja przyjmuje końcowe
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji grantu.
§ 9.

1. Efektem końcowym grantu

powinny być publikacje naukowe oraz prezentacja
na konferencji naukowej, o której mowa ust. 4.
2. Publikacja naukowa, o której mowa w ust. 1, może przyjąć formę:
1) pracy monograficznej opracowanej na potrzeby postępowania habilitacyjnego,
2) artykułu lub cyklu artykułów spójnych tematycznie i powiązanych z przyznanym
grantem opublikowanych w wydawnictwie, któremu na liście sporządzonej przez
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przyznano co najmniej
10 punktów,
3) części pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest
indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o przyznanie grantu.
3. Efektem końcowym grantu może również być:
1) wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy;
2) przygotowanie opisu zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego,
konstrukcyjnego lub technologicznego;
3) uzyskanie innych efektów istotnych w procesie ubiegania się o stopień
naukowy doktora habilitowanego.
4. Wyniki prac naukowych wykonanych w ramach przyznanego grantu zostaną
przedstawione na konferencji naukowej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta
Płocka.

5. W przypadku publikacji naukowych, o których mowa w ust. 2, realizację projektu
może potwierdzić zaświadczenie z wydawnictwa lub czasopisma o przyjęciu
opracowania do druku.
§ 10.
1. Z osobą, której w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu przyznano grant, zostaje zawarta
umowa określająca warunki przekazywania i rozliczania środków finansowanych
przyznanych w ramach grantu.
2. W terminie miesiąca od dnia podpisania umowy, osoba, której przyznano grant,
przedstawia, sporządzony w języku polskim, szczegółowy harmonogram realizacji
grantu.
3. Przyznane na grant środki finansowe zostaną przekazane przelewem na rachunek
bankowy płockiej uczelni, w której zatrudniony jest, jako podstawowym miejscu
pracy, wnioskodawca, w dwóch etapach:
1) etap I – zaliczka w kwocie nie wyższej niż 50% przyznanej kwoty dotacji
– w pierwszym roku realizacji grantu,
2) etap II – kwota przyznanego grantu, pomniejszona o kwotę zaliczki
wypłaconej w I etapie - w drugim roku realizacji grantu.
4. Realizacja II etapu grantu będzie wdrożona na mocy aneksu do umowy po przyjęciu
budżetu Miasta Płocka na 2019 rok i zagwarantowaniu w nim środków w zadaniu:
„Współpraca z wyższymi uczelniami”.
5. W przypadku negatywnej oceny przez Komisję sprawozdania z realizacji I etapu
grantu, osoba, która grant otrzymała, ma obowiązek rozliczenia się z organizatorem
konkursu z otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia dokonania oceny przez
Komisję. W takim przypadku organizator konkursu może żądać zwrotu zaliczki
wypłaconej zgodnie z przepisem § 10 ust.3 pkt. 1.
6. Decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu zaliczki wypłaconej zgodnie z przepisem
§ 10 ust. 3 pkt.1 podejmuje, na wniosek Komisji lub z inicjatywy własnej, Prezydent
Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Miasta.
7. Ostateczne rozliczenie grantu następuje po jego zrealizowaniu, na podstawie
końcowego sprawozdania przyjętego przez Komisję, o którym mowa w § 8 ust.8.
8. Osoba, której przyznano grant, może z niego zrezygnować, zwracając przyznane
i otrzymane wcześniej środki finansowe w przeciągu miesiąca po złożeniu rezygnacji.
§ 11.
W kosztorysie grantu mogą być uwzględnione następujące, niżej wymienione rodzaje
kosztów, związane z realizacją projektu, które uznane zostaną za koszty kwalifikowane:
1) koszty wynagrodzeń nieprzekraczające 50% kwoty grantu;
2) koszty zakupu materiałów, wykonania badań itp., niezbędnych dla
realizacji grantu;
3) koszty pobytu poza miejscem zamieszkania, związanego ze zbieraniem
materiałów naukowych;
4) koszty udziału w konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach
naukowych – krajowych i zagranicznych;
5) koszt wydania publikacji, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2.
§ 12.

1. Wszystkie

publikacje i ekspozycje będące wynikiem realizacji projektów
finansowanych z budżetu Miasta Płocka
powinny zawierać informację: „Pracę
wykonano w ramach grantu Nr .... Prezydenta Miasta Płocka, ze środków budżetu
Miasta Płocka”.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego
dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.

§ 13.

1. Druki i regulamin Komisji Konkursu na stypendium naukowe dostępne są w Wydziale
Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMP.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania
przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Konkursu
z przyczyn obiektywnych (m. in. w przypadku zmian w budżecie Miasta Płocka
dotyczących Konkursu).
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji przepisów
niniejszego regulaminu.

