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Regulamin konkursu 

na zadania badawcze o charakterze aplikacyjnym (DSA) 

 

1. Celem konkursu jest dofinansowanie zadań badawczych ukierunkowanych na praktyczne 

wykorzystanie wyników badań, w tym wdrożenia, patenty międzynarodowe, licencje, 

przedsięwzięcia typu „start-up” oraz inne działania zmierzające do komercjalizacji badań 

(granty NCBiR i inne). Charakter aplikacyjny badań muszą potwierdzać dotychczas 

uzyskane przez wnioskodawcę wyniki badań wyprzedzających, które wskazują                                  

na  możliwości wdrożenia w praktyce gospodarczej i/lub społecznej.  

2. W konkursie mogą brać udział pracownicy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych i naukowo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, którzy 

posiadają stopień naukowy doktora oraz wykażą w swoim dorobku naukowym 

współczynnik IF minimum 20 lub 300 pkt. MNiSW w okresie ostatnich 3 lat 

(uwzględniając rok składania wniosku). 

3. Konkurs jest ogłaszany przez Prorektora ds. Nauki raz w roku, w ostatnim kwartale roku. 

4. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej UM w Lublinie oraz 

przekazuje drogą elektroniczną do kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych. 

5. Osoby biorące udział w konkursie składają wnioski o finansowanie zadania w Dziale 

Nauki w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie podanym w ogłoszeniu. 

Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 

6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane wnioski na zadania badawcze finansowane z innych 

źródeł. 

7. Prorektor ds. Nauki powołuje Komisję Konkursową, której Przewodniczy. W skład 

Komisji wchodzą Dziekani Wydziałów lub osoby przez nich wyznaczone, Dyrektor 

Centrum Transferu Wiedzy oraz Rzecznik Patentowy.  

8. Komisja dokonuje wstępnej oceny wniosków pod względem spełniania wymogów 

ogłoszonych w konkursie i kwalifikuje wnioski do dalszej oceny eksperckiej. Członkowie 

Komisji wybierają 3 recenzentów, do których zostaną przekazane poszczególne wnioski. 

9. Recenzenci dokonują oceny wniosków wg poniższych kryteriów: 

a) ocena dorobku kierownika (osiągnięcia naukowe kierownika, w tym publikacje             

w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, patenty, kierowanie 

innymi projektami naukowymi, doświadczenie naukowe oraz wyróżnienia) – 0-15 pkt. 

b) ocena merytoryczna zadania: 

- poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, możliwość publikacji 

wyników w wydawnictwach/czasopismach rangi światowej – 0-5 pkt. 

- jasność sformułowania celu badawczego, koncepcji i planu badań, trafność wyboru 

metod i narzędzi badawczych – 0-5 pkt.    

- nowatorski charakter projektu, trafność podjętej problematyki i jej oryginalność, 

ocena innowacyjności i potencjału wdrożeniowego – 0-5 pkt. 
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- wpływ realizacji zadania badawczego na rozwój dyscypliny naukowej, potencjalne 

korzyści z zastosowania wyników w praktyce gospodarczej i/lub społecznej – 0-5 pkt. 

c) ocena możliwości wykonania (w tym kompetencje kierownika, konstrukcja zespołu 

badawczego, zaplecze badawcze itp.) – 0-5 pkt. 

10. Dział Nauki sporządza dla poszczególnych Wydziałów listy rankingowe wniosków 

na podstawie punktów przyznanych przez recenzentów. 

11. Po otrzymaniu informacji o dotacjach na utrzymanie potencjału badawczego z MNiSW 

przyznanych poszczególnym Wydziałom, Komisja Konkursowa w oparciu o listę 

rankingową, ustala liczbę zadań przyjętych do realizacji oraz podejmuje decyzję                      

o wysokości finansowania poszczególnych zadań. 

12. Informacja o przyjęciu wniosku do realizacji oraz o wysokości przyznanych środków 

przekazywana jest indywidualnie do wiadomości kierowników zadań badawczych. 

13. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki w terminie 7 dni           

od ogłoszenia wyników konkursu. 

14. Lista zadań badawczych przyjętych do realizacji jest ogłaszana na stronie internetowej 

UM w Lublinie.  

15. Zasady składania wniosków, realizacja zadań oraz ich rozliczanie, odbywa się zgodnie              

z przepisami obowiązującymi w uczelni, w szczególności Zarządzeniem Nr 134/2017 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 listopada 2017 roku, w sprawie 

trybu finansowania i rozliczania zadań badawczych w ramach dotacji podmiotowej na 

utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na finansowanie działalności 

polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich. 

 

 


