BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2020; poz. 120
ZARZĄDZENIE Nr 61
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Regulamin konkursu na realizację badań związanych
z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu
Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn
Prawny UMK z 2019 r., poz. 120)
z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
Konkurs na realizację badań związanych z epidemią COVID-19, zwany dalej „konkursem”,
organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
(IDUB).
§2
1.

2.

3.

4.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne
pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z dziedziny nauk
technicznych i ścisłych oraz nauk o życiu z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19,
a w szczególności obejmujący poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu
działania i zakażania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy, szybkiego i
wiarygodnego testowania, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, w tym
szeroko rozumianej ochrony medycznej, sposobami ochrony pracowników służby
zdrowia, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w wyżej wymienionej tematyce.
Kierownikiem zespołu biorącego udział w konkursie może być pracownik Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i mający
udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu.
Maksymalny okres realizacji badań, o których mowa w ust. 1, wynosi 12 miesięcy. Wyniki
prowadzonych badań muszą zostać powszechnie udostępnione niezwłocznie po ich
uzyskaniu.
Do konkursu nie może być zgłoszony wniosek na realizację badań, które były lub są już
finansowane z innych źródeł.

§3
1. Całkowity budżet konkursu wynosi 400.000,00 zł i pochodzi ze środków budżetu IDUB na
wspieranie międzynarodowych partnerstw akademickich Centrów Doskonałości oraz
Emerging Fields w 2020 roku.
2. Kwota dofinansowania wniosku wynosi od 25.000,00 zł do 100.000,00 zł.
3. W celu pokrycia całkowitych kosztów związanych z realizacją badań, dopuszcza się
możliwość łączenia środków pochodzących z innych źródeł, pod warunkiem, że zostaną
spełnione wymogi formalne związane z ich łączeniem.
4. Zadeklarowany udział środków, o których mowa w ust. 3, wymaga na etapie składania
wniosku potwierdzenia dysponenta tych środków w drodze oświadczenia.
5. Środki finansowe otrzymane w ramach konkursu muszą zostać przeznaczone na pokrycie
wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją zaplanowanych badań, tj. m.in. na
wynagrodzenia, zakup aparatury i materiałów, usługi zewnętrzne, w tym pokrycie kosztów
dostępu do aparatury lub infrastruktury badawczej. Szczegółowy katalog kosztów
kwalifikowanych w ramach konkursu i zasady ich wydatkowania określa zarządzenie Nr 6
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. „Regulamin
organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia
badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r.,
poz. 19 ze zm.).
§4
1. Zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku
angielskim lub polskim (formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu), należy składać na adres e-mail: idub@umk.pl.
2. Termin składania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2020 r.
3. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie
wymagane w nim informacje.
5. Zgłoszenia nadesłane w ramach konkursu będą oceniane pod względem formalnym
i merytorycznym przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą reprezentanci Rad
Naukowych Dziedzin Nauki (RNDN) ST i NZ, niebędący pracownikami Uniwersytetu.
6. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie podlegają dalszej ocenie
merytorycznej. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość wezwania
wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 24 godzin.
7. Przy ocenie merytorycznej zgłoszenia brane będą pod uwagę:
a) zgodność zaplanowanych badań z celem konkursu, zakres badań i możliwość ich
wykonania w tym plan badań i realność jego realizacji oraz potencjał wdrożeniowy
prowadzonych badań;
b) jakość merytoryczna planowanych badań;
c) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
d) dorobek kierownika projektu;
e) potencjał planowanego zespołu badawczego i zadania jego członków.
8. W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Komisja Konkursowa sporządzą listę rankingową
(karta oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
9. Wybór wniosków zakwalifikowanych do finansowania odbywa się na posiedzeniu
przedstawicieli obu RNDN (ST i NZ). Dopuszcza się możliwość wezwania na posiedzenie
wybranych wnioskodawców w celu weryfikacji kosztorysu wniosków.
10. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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11. Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania zostanie ogłoszona na stronie
https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/ w terminie do dnia 7 maja 2020 r. oraz
zostanie przekazane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
§5
1. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: idub@umk.pl
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach i nie może prowadzić do pogorszenia warunków uczestnictwa w konkursie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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