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 Regulamin operacyjny Zespołu Naukowego  

ds. Wsparcia Przygotowania Wniosków Grantowych 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Powołuje się Zespół Naukowy ds. Wsparcia Przygotowania Wniosków Grantowych, 

zwany dalej Zespołem. 

2. Głównym celem pracy Zespołu jest wsparcie merytoryczne naukowców Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie w przygotowywaniu aplikacji grantowych do agencji 

krajowych lub międzynarodowych. 

3. Dodatkowe zadania Zespołu: 

1) promowanie dobrej kultury grantowej, 

2) identyfikowanie i zachęcanie naukowców lub zespołów badawczych do składania 

wniosków grantowych w celu zintensyfikowania wysiłków aby wnioski aplikacyjne 

dotyczące projektów badawczych cechowały się dużą wartością naukową, 

innowacyjnością i konkurencyjnością. 

3) prowadzenie innej działalności związanej z promowaniem dobrych praktyk 

grantowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, m.in. organizowanie 

spotkań z przedstawicielami zespołów badawczych, współorganizacja szkoleń lub 

warsztatów grantowych. 

§ 2 

Tryb i sposób powoływania Członków Zespołu 

1. W skład zespołu wchodzą pracownicy Uniwersytetu reprezentujący różne dyscyplin 

naukowe, którzy wykazują się dużymi sukcesami w aplikowaniu o własne granty 

badawcze oraz mają doświadczenie w pracy w zespołach eksperckich i recenzenckich 

krajowych lub międzynarodowych agencji finansujących badania naukowe.  

2. Członków Zespołu powołuje Rektor na trzyletnią kadencję. 

3. Spośród członków Zespołu, Prorektor ds. Nauki wyznacza przewodniczącego. 

4. Członkowi Zespołu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, na podstawie  Regulaminu 

Wynagradzania. 

§ 3 

Sposób składania wniosków w celu uzyskania wsparcia Zespołu 

 

1. W celu uzyskania wsparcia w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego należy przesłać 

zgłoszenie na adres e-mail: fundusze@umlub.pl, najpóźniej 30 dni przed datą końcową 

naboru wniosków. 

2. Do zgłoszenia należy załączyć aktualną wersję merytorycznego opisu projektu  

i informacje o osiągnięciach kierownika (w formacie wniosku przewidzianym przez 

agencję grantową). 
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§ 4 

Tryb pracy Zespołu 

1. Przewodniczący Zespołu, po zapoznaniu się z opisem zgłoszonego wniosku, wskazuje 

jednego z członków Zespołu, jako opiekuna merytorycznego ze strony Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

2. Od tego momentu autor planowanego wniosku grantowego współpracuje z opiekunem 

nad profesjonalnym przygotowaniem części merytorycznej wniosku. 

3. Opiekun dokonuje oceny wniosku pod kątem wymagań merytorycznych określonych  

w formularzu oceny wniosku, tak jak to zostało zdefiniowane przez agencję grantową. 

4. Dział Wsparcia Grantowego służy wsparciem w przygotowaniu wniosku od strony 

formalnej i administracyjno – finansowej. 

5. Opiekun w porozumieniu z autorem może zaprosić do udziału w grancie dodatkowego 

naukowca, celem wniesienia dodatkowego doświadczenia do zespołu badawczego oraz 

wzmocnienia wartości naukowej projektu w warunkach konkursu. 

6. W przypadku, gdy w warunkach konkursowych przewidziane jest przeprowadzenie 

rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu, na wniosek kierownika Zespół 

zorganizuje próbną rozmowę z autorem. 

7. Członek Zespołu zostanie zobowiązany do pisemnego oświadczenia o zachowaniu 

poufności odnośnie treści projektów przekazywanych przez autorów. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie aplikujących  

o granty naukowe 

1. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przygotowujący wnioski grantowe 

mają prawo skorzystać ze wsparcia Zespołu w przygotowaniu opisu merytorycznego 

wniosku. 

2. W przypadku, gdy wniosek  został odrzucony w poprzednich edycjach konkursowych,  

a jest on planowany do ponownego złożenia w nowym konkursie, autor wniosku  jest 

zobowiązany do uzgodnienia treści nowego wniosku z Zespołem. 

3. Każdy autor wniosku jest zobowiązany do przestrzegania terminu określonego w § 3 

ust. 1. 


