Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 05 września 2016 r.

Regulamin przyznawania środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych
Zielona Razem na działalność kół naukowych studentów i doktorantów
zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim
Przepisy i postanowienia ogólne
§1
1. Środki na działalność kół naukowych zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim
w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej dotacją, finansowane są ze środków dotacji
przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem.
2. Środki dotacji mogą być przyznane na regulaminowe zadania kołom naukowym
studentów i doktorantów działającym w Uczelni, wymienionym w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Zielona
Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim w dniu 25 sierpnia DG-PD-II.032.12.2016.
§2
1. Środki dotacji przyznawane są na rok akademicki 2016/2017 i przeznaczone
do wykorzystania na projekt do realizacji do 02.12.2016 r.
2. Liczbę kół, które otrzymają środki dotacji oraz ich wysokość określi Komisja
Konkursowa po rozpatrzeniu wniosków kół naukowych.
3. Środki dotacji przyznawane są przez Komisję Konkursową określoną w § 3 ust. 3
na wniosek koła złożony w konkursie wniosków. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
4. Kompletny wniosek o przyznanie środków dotacji składany jest w Dziale Spraw
Studenckich, w terminie do 21.10.2016 r.
5. Przez kompletny wniosek rozumie się wypełnienie wszystkich pól wniosku oraz
dołączenie dokumentów określonych we wzorze wniosku.
6. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Dział Spraw Studenckich dokonuje sprawdzenia kompletności wniosków i w terminie
5 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków przekazuje je do Komisji
Konkursowej.
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§3
Podstawę przyznania środków dotacji stanowią wyniki konkursu.
Konkurs ogłasza się na tablicach ogłoszeń dziekanatów wydziałów Uczelni oraz na
stronach internetowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Rektor powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:
1) Prorektor ds. Studenckich - przewodniczący,
2) Przewodniczący Parlamentu Studenckiego - członek,
3) Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Parlamentu Studenckiego - członek,
4) Kierownik Działu Spraw Studenckich - członek.
Komisja konkursowa, po dokonaniu oceny kryteriów określonych w § 5, tworzy listę
rankingową kół uprawnionych do otrzymania środków dotacji, ustala liczbę kół, które
otrzymają środki i wydaje decyzję o przyznaniu dotacji lub odmowie jej przyznania
najpóźniej 15 dni po terminie składania wniosków. Koło naukowe może otrzymać środki
na realizację całego projektu, jak i jego części. Lista rankingowa obejmuje wszystkie koła
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spełniające warunki określone w § 5, uszeregowane według liczby uzyskanych punktów
w kolejności od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów. Uzupełnienie listy
kół, którym przyznano środki może nastąpić w przypadku posiadania przez Uczelnię
środków dotacji.
5. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej www.dss.uz.zgora.pl.
6. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
7. Środki dotacji przeznaczane są na realizację wnioskowanego projektu zgodnie
z zasadami przyjętymi na Uczelni.
8. Dotacja musi być wykorzystana w terminie do 02.12.2016 r.
§4
1. Koło traci prawo do ubiegania się o środki dotacji albo otrzymania środków dotacji
z powodu:
1) wykreślenia z rejestru kół Uczelni,
2) nierealizowania wnioskowanego projektu w poprzednim konkursie,
3) przyznania środków na podstawie nieprawdziwych informacji lub fałszywych
dokumentów,
4) niezłożenia sprawozdania z działalności koła za ostatni semestr (nie dotyczy kół
zarejestrowanych krócej niż semestr).
2. Rozliczenie dotacji przyznanej na projekt realizowany w terminie określonym
w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 8 należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym na
Uniwersytecie Zielonogórskim obiegiem dokumentów do dnia 09.12.2016 r.
Przyznawanie dotacji
§5
1. Dotację może otrzymać koło, które spełniło łącznie następujące warunki:
1) spełnia warunki określone w § 1 ust. 2,
2) złożyło w terminie określonym w § 2 ust. 4 kompletny wniosek o przyznanie
środków dotacji.
2. Środki dotacji przyznawane są w oparciu o ocenę wniosku pod względem formalnym
i merytorycznym.
3. Podstawą oceny pod względem merytorycznym jest suma punktów P wyliczana w następujący
sposób:
P=Z+M+L+V
gdzie

Z –punkty za zasięg projektu: uczelniany – 5 pkt, regionalny -10 , ogólnokrajowy – 15 , międzynarodowy – 20;
M- punkty za ocenę merytoryczną projektu od 0 do 25;
L – punkty za liczbę odbiorców projektu od 0 do 15;
V – voucher za otrzymanie dyplomu Rektora za działalność otrzymany na inauguracji roku akademickiego 2016/2017: 25 pkt.

§6
Komisja przyznaje środki dotacji kołom spełniającym wymogi formalne z najwyższą
punktacją za wymogi merytoryczne ustaloną zgodnie z § 5 ust. 3 – w ramach przydzielonego
limitu dotacji i ustalonej zgodnie z § 3 ust. 4 liczby kół.
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