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Regulamin finansowania
międzynarodowych zespołów projektowych / interdyscyplinarnych projektów badawczych

realizowanych w ramach projektu RID
Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki

1. Wnioskodawcami dla powołania międzynarodowych zespołów
projektowych/interdyscyplinarnych projektów badawczych są pracownicy KUL
reprezentujący dyscyplinę filozofia lub dziedzinę nauk teologicznych.

2. Kierownikiem międzynarodowych zespołów projektowych/interdyscyplinarnych projektów
badawczych może być jedynie przedstawiciel dyscypliny filozofia lub dziedziny nauk
teologicznych objętych projektem RID.

3. Powołanie nowych międzynarodowych zespołów projektowych ma celu wspólne
z partnerem zagranicznym złożenie projektów naukowych kierowanych na konkursy
ogłaszane przez krajowych i zagranicznych grantodawców.

4. W skład zespołów interdyscyplinarnych projektów badawczych mogą wchodzić pracownicy
KUL lub naukowcy spoza KUL reprezentujący różne dyscypliny i dziedziny.

5. Celem interdyscyplinarnych projektów badawczych jest zwiększenie liczby badań
interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych prowadzonych w dziedzinach objętych
projektem.

6. Wnioski o powołanie międzynarodowych zespołów projektowych/na realizację
interdyscyplinarnych projektów badawczych składa się na formularzu stanowiącym zał. 1 do
Regulaminu.

7. Okres realizacji prac zaplanowanych we wnioskach na realizację interdyscyplinarnego
projektu badawczego nie może przekroczyć daty 30 czerwca 2022 r.

8. Okres realizacji prac nad powołaniem międzynarodowych zespołów projektowych wynosi
maksymalnie 12 m-cy.

9. Wysokość możliwego uzyskania finansowania wynosi odpowiednio:
– w przypadku powołania międzynarodowych zespołów projektowych: do 8 000 zł;
– w przypadku realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych: do 65 150 zł.

10. W oparciu o niniejszy Regulamin przewiduje się dofinansowanie 12 międzynarodowych
zespołów projektowych (6 pod kierownictwem przedstawiciela filozofii i 6 pod
kierownictwem przedstawiciela teologii) oraz 10 interdyscyplinarnych projektów
badawczych (5 pod kierownictwem przedstawiciela filozofii i 5 pod kierownictwem
przedstawiciela teologii).

11. Rezultatem powołania międzynarodowych zespołów projektowych musi być przygotowany
wniosek grantowy złożony na międzynarodowe konkursy do instytucji grantodawczych,
w szczególności NCN, NCBiR, programy ramowe UE lub do innych instytucji
grantodawczych.



12. Rezultatem interdyscyplinarnych projektów badawczych musi być publikacja w
czasopismach naukowych indeksowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, w szczególności z list SCOPUS i JCR, w wydawnictwach naukowych z listy
MNiSW w szczególności z poziomu 2 lub karta aplikacyjna lub wdrożeniowa produktów
będących wynikiem projektów podpisana przez odbiorcę wyników badań spoza sektora
naukowego, w szczególności z sektora przedsiębiorstw lub z sektora publicznego.

13. Wypełniony i podpisany wniosek (według wzoru zał. 1 do Regulaminu) w jednym
egzemplarzu należy dostarczyć do Biura Projektu RID. Jednocześnie pdf wniosku z wraz z
ewentualnymi załącznikami należy wysłać na adres e-mail: rid@kul.pl w terminach
określonych w ogłoszeniu o konkursie.

14. Oceny i zaopiniowania wniosków dokonuje Zespół doradczo-opiniujący RID na
posiedzeniach odbywających się raz na kwartał.

15. Na wniosek Kierownika projektu możliwa jest ocena wniosków przez Zespół w trybie
obiegowym poza wyznaczonymi terminami posiedzeń Zespołu.

16. Zespół doradczo-opiniujący RID ma prawo do proponowania korekty kosztorysu
uwzględniając możliwości projektu RID.

17. Decyzję o wyborze i zatwierdzeniu wniosku do realizacji podejmuje Kierownik projektu na
podstawie listy rankingowej przygotowanej przez Zespół doradczo-opiniujący RID.

18. Decyzje Kierownika projektu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwołania.
19. Wsparcie finansowe może obejmować:
A) w przypadku powołania międzynarodowych zespołów projektowych:
- koszty organizacji spotkania potencjalnych partnerów projektu (uwzględniające m.in. koszt
podróży partnerów na miejsce spotkań; koszty pobytu; koszty wyżywienia; koszty
przygotowania materiałów na spotkania) w kwocie nieprzekraczającej 4000 zł;
- koszty korekty językowej wniosku projektowego (maksymalnie do objętości 54 000 znaków)
składanego na wybrany konkurs;
- koszty wyjazdów na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłaszanych
konkursów grantowych w kwocie nieprzekraczającej 1500 zł.
B) w przypadku powołania interdyscyplinarnych projektów badawczych:
- koszty wypracowania narzędzi (ankiety, kwestionariusze, kursy e-learningowe itp.)
w kwocie nieprzekraczającej 5000 zł;
- koszty przeprowadzenia badań z zastosowywaniem wypracowanych narzędzi w kwocie
nieprzekraczającej 40 000 zł;
- koszty zakupu materiałów i niskocennych składników majątkowych w kwocie
nieprzekraczającej 5000 zł;
- koszty kwerend i badań nad ustaleniem aktualnego stanu wiedzy w podejmowanych
obszarach badawczych w kwocie nieprzekraczającej w kwocie nieprzekraczającej 3150 zł;
- koszty zakupu najnowszej obcojęzycznej literatury przedmiotu w kwocie nieprzekraczającej
2000 zł;
- koszty udziału w konferencjach naukowych (wyłącznie dla członków zespołów
interdyscyplinarnych spoza dziedzin objętych wnioskiem) w kwocie nieprzekraczającej
10 000 zł.
20. Informacja o rezultacie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest do osoby wnioskującej

drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych od podjęcia decyzji o finansowaniu.
21. W terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji projektu kierownik projektu sporządza

Raport z wykonania projektu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
22. Materiały informacyjne, promocyjne oraz publikacja będąca wynikiem projektów musi

zawierać logotyp Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz formułę „Projekt
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finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 028/RID/2018/19,
kwota finansowania 11 742 500 zł” lub jej odpowiednikiem w języku angielskim: „The
project is funded by the Minister of Science and Higher Education within the program under
the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number:
028/RID/2018/19, the amount of funding: 11 742 500 PLN”.

23. Pierwszeństwo w procedurze kwalifikacyjnej będą miały osoby, które dotychczas nie
korzystały ze wsparcia finansowego w konkursach zorganizowanych w oparciu o niniejszy
Regulamin.

24. Obsługę sekretarską konkursu sprawuje Biuro RID.
25. Organizator konkursu w uzasadnianych przypadkach zastrzega sobie prawo dokonywania

zmian w zapisach Regulaminu. O wprowadzonych zmianach informuje na stronie
internetowej projektu.


