Regulamin przyznawania mini-grantów
ze środków wyasygnowanych z dotacji podmiotowej Ministra Zdrowia na działalność badawczo-naukową w
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

1. Podstawowym celem finansowania małych projektów badawczych, tzw. mini-grantów, jest dbałość
o wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego (zwanym dalej „CMKP”) oraz podejmowanie działań prowadzących do uzyskania
jak najwyższych wyników ewaluacyjnych.
2. Przedmiotem finansowania w ramach mini-grantów są przede wszystkim projekty proponujące
badania pilotażowe, wymagane do przygotowania i zgłoszenia wniosku w konkursach zewnętrznych
o finansowanie badań naukowych (NCN, NCBiR, FNP itp.) lub takie, które mogą stać się podstawą
publikacji w czasopiśmie o wysokim współczynniku oddziaływania Impact factor (IF).
3. O przyznanie mini-grantu może się ubiegać wyłącznie pracownik badawczy lub badawczodydaktyczny CMKP. Projekty muszą zakładać współpracę jednostek klinicznych i badawczych
CMKP, z dopuszczalnym uzasadnionym udziałem podmiotów zewnętrznych.
4. Mini-granty są przyznawane raz do roku na okres 12 miesięcy. Termin składania wniosków na minigranty upływa w dniu 31 maja.
5. Wysokość przyznawanego finansowania zależy od zasadności szczegółowo przedstawionego
kosztorysu. Kosztorys projektu może zawierać wyłącznie koszty bezpośrednio związane z
realizowanym projektem, w tym zakup odczynników, materiałów, koszt usług obcych na fakturę (bez
kosztów zakupu aparatury, kosztów osobowych, czy kosztów konferencji lub publikacji).
6. Maksymalna wysokość mini-grantu wynosi 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100) zł.
Przedstawiony kosztorys nie może przekraczać tej kwoty.
7. W danym konkursie Wnioskodawca może uzyskać finansowanie tylko jednego projektu.
Wnioskodawca, który uzyskał finansowanie projektu w ramach mini-grantu w roku poprzednim nie
może uczestniczyć w konkursie.
8. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty posiadające wymaganą zgodę Komisji Bioetycznej na
proponowane badania lub są w trakcie opiniowania przez Komisję Bioetyczną. Warunkiem uzyskania
finansowania jest dostarczenie zgody Komisji Bioetycznej w terminie do 30 czerwca.
9. Wnioski nie spełniające wymienionych powyżej wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Zgłoszone projekty będą rozpatrywane w drodze konkursu, na podstawie wniosku zawierającego
szczegółowe założenia merytoryczne, metodykę badań i kosztorys projektu. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
11. Wartość merytoryczna projektów i zasadność kosztorysu będą oceniane przez członków powołanej
w tym celu podkomisji ds. mini-grantów, wyłonionej spośród członków Komisji ds. Badań
Naukowych. Wynik takiej oceny oraz ustalona lista rankingowa projektów będą przedkładane
Przewodniczącemu Komisji ds. Badań Naukowych do jego końcowej akceptacji.
12. Decyzję o liczbie finansowanych projektów podejmuje na podstawie listy rankingowej Dyrektor
CMKP.
13. Projekty badawcze, którym przyznano finansowanie w ramach mini-grantów, podlegają rozliczeniu
finansowemu i merytorycznemu po upływie 12 miesięcy. Wzór raportu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
14. Wymaganym rozliczeniem merytorycznym jest uzyskanie finansowania zewnętrznego na
kontynuację badań lub opublikowanie wyników projektu w czasopiśmie z bazy Journal Citation
Reports (JCR), z przypisanym współczynnikiem IF.
15. W przypadku dwukrotnego braku wymaganego rozliczenia merytorycznego, w przeciągu dwóch lat
od zakończenia mini-grantu, Beneficjent nie może ubiegać się o kolejne finansowanie.

