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Załącznik nr 5 Regulamin dofinansowania przez Krajową Reprezentację Doktorantów projektów dla 

środowiska doktoranckiego 

 

 

REGULAMIN dofinansowania KRD 

 projektów dla środowiska doktoranckiego 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznania przez Krajową Reprezentację Doktorantów dofinansowania 

projektów dla środowiska doktoranckiego.  

 

§ 2 

CEL I KWOTA DOFINANSOWANIA 

 

1. Celem dofinansowania jest umożliwienie realizacji ciekawych inicjatyw dla środowiska doktoranckiego 

mających na celu: 

a. aktywizację naukową, sportową lub kulturalną doktorantów; 

b. podniesienie umiejętności miękkich lub specjalistycznych wśród doktorantów;  

c. wspieranie i promowanie samorządności doktoranckiej. 

2.  Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 5 000 zł, przy czym Zarząd KRD zastrzega 

sobie prawo do jej zwiększenia w zależności od charakteru wydarzenia. Całkowita pula dofinansowania 

przeznaczona na ten cel to 30 000 zł.  

3. Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić nie wcześniej niż 22 października 2018 roku,  

zaś zakończenie realizacji musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

4. Porozumienie lub samorząd doktorancki może złożyć maksymalnie 2 osobne projekty. 

 

 

§ 3 

GRUPA DOCELOWA I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 

 

1. Nabór wniosków trwa od 8 do 19 października 2018 roku do godziny 23:59. Aby złożyć wniosek  

o dofinansowanie należy wysłać drogą elektroniczną na adres projekty@krd.edu.pl oraz 

sekretariat@krd.edu.pl.: 

a. formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik 2 do ogłoszenia, 
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b. preliminarz projektu wraz z uzasadnieniem wskazanych kosztów stanowiący Załącznik nr 3 do 

ogłoszenia. 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wysłanie wszystkich wymaganych załączników we wskazanych w 

ogłoszeniu formie i terminie. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia, bez możliwości wnioskowania o jego ponowne rozpatrzenie. Złożenie wniosku o 

dofinansowanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu stanowiącego Załącznik nr 5.  

2. Samorządy doktoranckie dostarczają wraz z wnioskiem oświadczenie Przewodniczącej/ 

Przewodniczącego o wysokości środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na działalność 

samorządu. Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają samorządy doktoranckie posiadające 

najniższe środki na działalność.   

 

§ 4 

WYNIKI 

 

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie pod kątem formalnym i merytorycznym. Decyzję o przyjęciu lub 

odrzuceniu wniosków podejmuje Zarząd KRD w formie uchwały. Wyniki naboru zostaną ogłoszone  

i opublikowane na stronie internetowej www.krd.edu.pl po zakończeniu naboru, jednak nie wcześniej niż 22 

października 2018 roku.  

  

§5 

REALIZACJA  

 

1. KRD realizuje wsparcie finansowo-rachunkowe poprzez użyczenie osobowości prawnej,  

z zastrzeżeniem, że:  

a. Wszelkie faktury wynikające z realizacji przyznanego finansowania, muszą zostać wystawione do 

dnia 27 grudnia 2018 roku.  

b. Wszelkie umowy cywilnoprawne oraz rachunki do tych umów, wynikające z realizacji przyznanego 

finansowania, muszą zostać wystawione i podpisane do dnia 27 grudnia 2018 roku. 

c. Za dostarczenie wszystkich faktur oraz danych niezbędnych do wystawienia rachunku  

i sporządzenia umowy w ramach realizacji przyznanego dofinansowania odpowiedzialna jest 

osoba wskazana w Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik 1 do ogłoszenia o naborze. 

jako odpowiedzialna za realizację projektu. 

2. Każdorazowo o zasadach wydatkowania środków z dofinansowania przyjmujący dofinansowanie 

zostaną poinformowani przez Kierownika Biura KRD drogą elektroniczną (wiadomość email).  

3. Każdorazowo przyjmujący dofinansowanie podpisuje z KRD porozumienie w sprawie zasad organizacji 

wydarzenia będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie. 

http://www.krd.edu.pl/
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§6 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

W ciągu 14 dni od zakończenia projektu należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres 

projekty@krd.edu.pl oraz pocztową na adres siedziby KRD sprawozdanie z realizacji projektu stanowiące 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze. 

 

 

§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Całkowita odpowiedzialność za realizację, organizację i obowiązki sprawozdawcze spoczywa na 

samorządzie lub porozumieniu, którym dane dofinansowanie zostało przyznane.  

2. Porozumienie lub samorząd doktorancki, któremu przyznane zostało dofinansowanie zobowiązuje się do 

umieszczenia logo KRD na materiałach promocyjnych i kanałach komunikacyjnych używanych do promocji 

projektu oraz do dostarczenia materiałów do celów promocyjnych przez kanały komunikacyjne KRD. 

 

 

§8 

WIZERUNEK 

 

1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo informować media oraz opinię publiczną o przebiegu 

realizacji dofinansowanych projektów. 

2. Porozumienie lub samorząd doktorancki, któremu przyznane zostało dofinansowanie zobowiązuje się do 

zachowania dobrego imienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz dbałości o rzetelną realizację 

projektu. 

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Decyzje Zarządu KRD w związku z przyznaniem dofinansowania są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  
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2. Zarząd KRD zastrzega sobie prawo do przerwania naboru lub jego przedłużenia lub wznowienia  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

3. Zarząd KRD zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu. W przypadku zmiany 

uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu i w przeciągu 3 dni przysługuje im prawo do 

wycofania wniosku z naboru. 

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi KRD.  

5. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga Zarząd KRD. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

7. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla 

siedziby KRD. 

8. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie KRD oraz na jego stronie internetowej. 

 

 

 


