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ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
1.- Regulamin określa zasady wykorzystania części środków finansowych, wydzielonych z dotacji
budżetowej na Działalność Statutową (utrzymanie potencjału badawczego) – stanowiących Fundusz
Konkursowy DS Wydziału Architektury PK.
2.- Fundusz Konkursowy DS Wydziału Architektury PK – tworzony jest przez Dziekana WA po
zasięgnięciu opinii Komisji ds. Budżetu i Strategii Rozwoju WA PK. Wysokość kwoty przeznaczanej
corocznie na w/w granty naukowe ustalana jest po otrzymaniu przez WA PK decyzji o przyznaniu
środków na działalność statutową w danym roku.
3.- Wykorzystanie środków przyznanych na realizację grantu naukowego musi być zgodne z przepisami
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 – O zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z
późniejszymi zmianami), oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11
września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na
utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U.
2015., poz. 1443).
4.- O granty naukowe finansowane z Funduszu Konkursowego DS Wydziału Architektury PK mogą się
starać pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi WA PK, zatrudnieni na Wydziale w pełnym
wymiarze czasu na pierwszym miejscu pracy, którzy złożyli oświadczenia o prowadzeniu pac naukowobadawczych na WA PK w roku, w którym ubiegają się o grant.
5.- Granty mogą być realizowane jako projekty badawcze indywidualne (jednoosobowe) lub
zespołowe. Kierownikiem tematu badawczego może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub
naukowy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora.
6.- Z Funduszu Konkursowego DS będą finansowane granty w dwóch kategoriach:
1. Kategoria „A” – Grant na Grant: w tej kategorii wsparcie finansowe standardowej działalności
DS uzyskają autorzy indywidualni (7 000,00 zł brutto) lub zespoły badawcze (3 000,00 zł brutto
na osobę), które przygotowały i złożyły aplikację o zewnętrzne granty badawcze (NCN, NCBIR,
Horyzont 2020, Granty Wyszehradzkie i inne). W ramach tej kategorii o dofinansowanie można
ubiegać się przez cały rok.
2. Kategoria „I” – Innowacyjne Granty DS: w tej kategorii finansowane są nowe, oryginalne
innowacyjne projekty badawcze – indywidualne i zespołowe, które nie otrzymały wcześniej
środków finansowych z innych źródeł i których wyniki nie były wcześniej publikowane. Liczba
przyjętych do realizacji grantów naukowych w danym roku oraz wysokość kwoty przyznanej
do ich opracowanie ustalana jest w drodze procedury konkursowej przez Komisję Konkursową
na podstawie zgłoszonego programu grantu i preliminowanych przez autora lub zespół
badawczy kosztów w ramach przewidzianych w Funduszu Konkursowym środków

finansowych. O granty w tej kategorii można ubiegać się w terminach określnych w terminarzu
Konkursu.
7.- Komisję Konkursową Grantów Naukowych powołuje Dziekan WA PK. W skład Komisji wchodzi
siedmiu samodzielnych pracowników naukowych – po jednym z każdej jednostki organizacyjnej WA –
(A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-7 i A-8).

ROZDZIAŁ 2
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU – CELE I EFEKTY
1.- Fundusz Konkursowy DS Wydziału Architektury PK rezerwowany jest dla projektów badawczych
w/w pracowników nauki, podejmujących badania naukowe o charakterze innowacyjnym –
podstawowe i stosowane – w zakresie dyscypliny wiedzy architektura i urbanistyka.
2.- Temat badawczy zgłoszony do konkursu i zakwalifikowany do realizacji w procedurze konkursowej,
powinien być zrealizowany w okresie roku, w roku budżetowym, w którym zostały przyznane środki na
badania. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wyrazić zgodę na przeniesienie
części środków na następny rok – jednak temat badawczy powinien być zakończony w pierwszym
kwartale nowego roku.
3.- Efektem prowadzonych badań w ramach indywidualnych lub zespołowych tematów badawczych
powinny być wysoko punktowane publikacje naukowe:
1. monografia autorska – w wypadku indywidualnego (jednoosobowego) tematu badawczego;
2. kilka publikacji naukowych – niezależnych monografii autorskich w wypadku tematu
badawczego realizowanego przez zespół badawczy;
3. monografia kilkuautorska (maksimum 3 autorów) lub kilka monografii kilkuautorskich – w
wypadku tematu badawczego realizowanego przez zespół badawczy;
4. wyniki badań realizowanych jako tematy badawcze indywidualne lub zespołowe mogą być
również opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z listy „A” lub „C”
MNiSW lub w wydawnictwach konferencyjnych indeksowanych w bazie Scopus.
5. efektem badań może być zgłoszenie patentu / patentów zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
Uwaga: w rozliczeniu realizacji grantu w wypadku monografii i publikacji konieczne jest co najmniej
przedłożenie potwierdzenia przyjęcia do druku, w odniesieniu do patentu – zgłoszenia patentowego.
4.- Projekty tematów badawczych – wnioski o przyznanie środków na badania – powinny być
przedłożone Komisji Konkursowej w terminie określonym w terminarzu Konkursu na formularzach
stanowiących załącznik do Regulaminu Konkursu na Granty Naukowe DS Wydziału Architektury PK.
Projekty tematów badawczych powinny zawierać informacje o deklarowanych efektach badawczych,
określnych w pkt. 3.1 – 3.5.
5.- Ten sam autor lub zespół autorów, tworzących zespół badawczy – może zgłosić w ramach konkursu
jeden temat badawczy w ciągu roku. W kolejnej edycji konkursu autorzy indywidualni lub zespoły
badawcze oraz członkowie zespołów badawczych poprzedniej edycji konkursu mogą zgłaszać nowe
tematy badawcze w ramach tych samych lub nowych zespołów badawczych, pod warunkiem
wywiązania się ze zobowiązań wynikających z uprzednio przyznanego grantu.

ROZDZIAŁ 3
ZASADY I TERMINARZ SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH ORAZ
REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH
1.- Komisję Konkursową Grantów Naukowych DS na Wydziale Architektury PK powołuje Dziekana WA
PK. W skład Komisji wchodzi siedmiu samodzielnych pracowników naukowych – po jednym z każdej
jednostki organizacyjnej WA – (A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-7 i A-8).

2.- Terminarz Konkursu:
1. informacja o ogłoszeniu Konkursu zamieszczana jest na stronie internetowej WA PK w zakładce
Nauka – Badania Naukowe – Granty; 18 stycznia 2018 r.;
2. termin składania wniosków w Biurze Dziekana o finansowanie grantu naukowego (w wersji
papierowej i elektronicznej): do 1 marca 2018 r. (o przyjęciu wniosku przez Komisję do
rozpatrzenia decyduje data zgłoszenia);
3. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej WA PK w zakładce Nauka – Badania
Naukowe – Granty: każdego roku w ciągu 7 dni roboczych po uzyskaniu decyzji o przyznaniu
dotacji dla WA PK na działalność statutową;
4. kierownicy projektów badawczych zobowiązani są do podpisania zobowiązania dotyczącego
realizacji grantu – w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.
3.- Termin ukończenia grantu badawczego realizowanego w ramach edycji Konkursu upływa 31
grudnia w roku ogłoszenia tej edycji konkursu. Odstępstwa od tego terminu wymagają decyzji
określonej w Rozdziale 2 pkt. 2.
4.- Tematy badawcze realizowane ze środków konkursowych podlegają przepisom, dotyczącym
realizacji badań w ramach działalności statutowej.
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