
Rada Kolegium Naukowego ogłasza w 2022 roku drugą edycję konkursu na 

finansowanie projektu badawczego  

według zasad konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki 

 

1. Na realizację konkursu w latach 2022-2023 roku przeznacza się 150 tys. zł. 

2. Podział posiadanych środków na dofinansowanie badań naukowych ze środków 

Akademii przeprowadzony będzie na zasadzie konkursu.  

3. W konkursie mogą brać udział pracownicy nie posiadający stopnia naukowego 

doktora, studenci studiów doktoranckich i studenci Szkoły Doktorskiej. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby realizujące projekt w konkursie 

PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki oraz biorące udział w innych konkursach 

na finansowanie badań naukowych ogłoszonych w Akademii lub realizujące projekty 

przyznane we wcześniejszych konkursach. 

5. W konkursie można zgłosić wniosek o finansowanie tylko jednego projektu. 

6. Wysokość finansowania wynosi od 5000 do 70 000 zł, a termin zakończenia realizacji 

projektu ustala się na 31 grudnia 2023 roku. 

7. Wnioski należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

komunikatu wysyłając jego wersję elektroniczną na adres 

marek.wozniewski@awf.wroc.pl i składając podpisaną wersję papierową 

w sekretariacie Rady Kolegium Naukowego w pokoju 2/37 w budynku im. Zdzisława 

Zagrobelnego (P4) do 24 czerwca 2022 roku. 

8. Wnioski podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.  

9. Ocena formalna wniosków obejmuje kompletność wniosku, ocenę czy dany wniosek 

spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie oraz ocenę 

czy planowane wydatki przedstawione we wniosku są zgodne z zasadami określonymi 

w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu. 

10. Ocena merytoryczna wniosku obejmuje: 

a) spełnienie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie;  

b) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania;  

c) ocenę działania naukowego;  

d) ocenę dorobku osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego. 

11. Oceny merytorycznej dokonuje 2 niezależnych ekspertów zgodnie z zasadami 

zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego komunikatu 
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12. Na podstawie uzyskanych punktów Komisja Konkursowa w składzie Prorektor 

ds. Nauki, Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego i Przewodniczący Senackiej 

Komisji Nauki tworzy listy rankingowe.  

13. Wyniki konkursu (lista rankingowa) zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Uczelni, po zamknięciu konkursu.  

14. Rekomendacja do finansowanie obejmuje wnioski, które uzyskały w rankingu miejsce 

mieszczące się w puli środków przeznaczonych na realizację konkursu, pod warunkiem, 

że uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów 

15. Wnioski, które uzyskały tę samą końcową ocenę punktową, mogą być rekomendowane 

do finansowania jeżeli mieszczą się łącznie w puli środków finansowych 

przewidzianych w tym konkursie. 

16. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30 czerwca 2022 roku  

11. Odwołanie od decyzji Komisji należy złożyć do Rektora w ciągu 7 dni od daty 

ogłoszenia listy rankingowej  

12. Ostateczną decyzję o finansowaniu wniosków podejmuje Rektor. 

13. Raport końcowy z realizacji projektu, nie przekraczający jednej strony maszynopisu, 

należy złożyć do 15 lutego 2024 roku 

 


