
 

 

 

 

 
Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych  

w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

        

 
Zmiany wprowadzone w dokumentacji konkursowej Naboru III w dniu 20 oraz 26 lipca 2021 r. 

    

lp. Dokument  Poprzedni zapis Zapis po zmianie 

1 
Załącznik 1 do Regulaminu konkursu „Wniosek o objęcie 
projektu finansowaniem” punkt 3.7 Merytoryczny i 
techniczny potencjał do realizacji 

„Maksymalna ilość znaków – 3000” 

 

 

„Maksymalna ilość znaków – 8000” 

 

 

2 
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Kryteria formalne 
oraz merytoryczne (karta oceny)  punkt 8 Oceny formalnej  

„Kwalifikowalność wydatków:  
a) poprawnie przypisano poszczególne wydatki do kategorii 
kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z wytycznymi konkursu, 
b) poprawnie wyliczono podział kosztów względem poziomu 
dofinansowania, 
c) maksymalnej i minimalnej wartości projektu, 
d)maksymalnej i minimalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu.” 

„Kwalifikowalność wydatków:  
a) poprawnie przypisano poszczególne wydatki do 
kategorii kosztów kwalifikowalnych a także poprawnie 
skonstruowano harmonogram rzeczowo-finansowy 
Wniosku - zgodnie z wytycznymi konkursu 
b) wskazane wydatki ramach poszczególnych kategorii 
kosztów kwalifikowalnych są zgodne z wytycznymi 
konkursu 
c) poprawnie wyliczono podział kosztów względem poziomu 
dofinansowania, 
d) maksymalnej i minimalnej wartości projektu, 
e)maksymalnej i minimalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu.” 



 

 

3 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu stanowiący 
„Regulamin Komisji Oceny Projektów” w § 9 pkt 1 l.p. 8 
oraz Karta oceny formalnej (załącznik nr 3 Regulaminu 
Komisji Oceny Projektów) 

„Kwalifikowalność wydatków:  
a) poprawnie przypisano poszczególne wydatki do kategorii 
kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z wytycznymi konkursu, 
b) poprawnie wyliczono podział kosztów względem poziomu 
dofinansowania, 
c) maksymalnej i minimalnej wartości projektu, 
d) maksymalnej i minimalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu.” 

„Kwalifikowalność wydatków:  
a) poprawnie przypisano poszczególne wydatki do 
kategorii kosztów kwalifikowalnych a także poprawnie 
skonstruowano harmonogram rzeczowo-finansowy 
Wniosku - zgodnie z wytycznymi konkursu, 
b) wskazane wydatki ramach poszczególnych kategorii 
kosztów kwalifikowalnych są zgodne z wytycznymi 
konkursu, 
c) poprawnie wyliczono podział kosztów względem poziomu 
dofinansowania, 
d) maksymalnej i minimalnej wartości projektu, 
e) maksymalnej i minimalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu.” 

4 Regulaminu konkursu §1 pkt 9  

„Zespół naukowy (aplikujący) – należy przez to rozumieć 

pracownika badawcze-go, badawczo-dydaktycznego lub 

zespół takich pracowników, będących twórcami wyników prac 

badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć prace 

badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu. Do 

udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców z oraz 

spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: 

studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz 

pracowników naukowo/badawczo technicznych, inżynieryjno-

technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do 

realizacji projektu. Liderem Zespołu każdorazowo musi być 

pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony 

w Uczelni na podstawie umowy o pracę. Z uczestnictwa w 

Zespole naukowym wykluczone są osoby biorące udział w 

jakimkolwiek z etapów oceny Wniosków o objęcie Projektów 

finansowaniem.” 

 

 

„Zespół naukowy (aplikujący) – należy przez to rozumieć 

pracownika badawcze-go, badawczo-dydaktycznego lub 

zespół takich pracowników, będących twórcami wyników prac 

badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć prace 

badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu. Do 

udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców z oraz 

spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: 

studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz 

pracowników naukowo/badawczo technicznych, inżynieryjno-

technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do 

realizacji projektu. Lider Zespołu każdorazowo musi być 

zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy o pracę. 

Równocześnie w okresie realizacji projektu Lider Zespołu 

mu-si posiadać status pracownika badawczego lub 

badawczo-dydaktycznego. Z uczestnictwa w Zespole 

naukowym wykluczone są osoby biorące udział w jakimkolwiek 

z etapów oceny Wniosków o objęcie Projektów 

finansowaniem.” 

 

 



 

 

 

5 
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu  stanowiący 
„Kryteria formalne oraz merytoryczne (karta oceny)” w 
pkt 2 oceny formalnej 

„Liderem/składającym projekt jest pracownik badawczy lub 

badawczo - dydaktyczny zatrudniony na Uczelni na podstawie 

umowy o pracę.” 

„Lider/składający projekt jest zatrudniony w Uczelni na 

podstawie umowy o pracę. Równocześnie w okresie 

realizacji projektu Lider Zespołu będzie posiadał status 

pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego.” 

6 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu stanowiący 
„Regulamin Komisji Oceny Projektów” w § 9 pkt 1 l.p. 2 
oraz w Karta oceny formalnej (załącznik nr 3 Regulaminu 
Komisji Oceny Projektów) 

„Liderem/składającym projekt jest pracownik badawczy lub 
badawczo - dydaktyczny zatrudniony na Uczelni na podstawie 
umowy o pracę.” 

„Lider/składający projekt jest zatrudniony w Uczelni na 
podstawie umowy o pracę. Równocześnie w okresie 
realizacji projektu Lider Zespołu będzie posiadał status 
pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego.”  


