Regulamin przyznawania Małych Grantów CRAC w czwartej edycji konkursu
1. Środki przyznawane w ramach Małych Grantów Centrum Badań nad Cywilizacjami
Starożytnymi UW (dalej zwane „grantami”) przeznaczone są na wspieranie działań, które
przyczynią się do podniesienia jakości badań i publikacji starożytniczych, a także do
wzmocnienia kontaktów zagranicznych oraz pozycji międzynarodowej UW w dziedzinie badań
nad starożytnością.
2. O granty mogą ubiegać się:
a. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych, dydaktyczno-badawczych
i naukowo-technicznych, dla których UW jest podstawowym miejscem pracy,
b. doktoranci UW pod opieką opiekuna naukowego.
3. Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt w danej turze konkursu. Złożenie
wniosku w jednej turze nie wyklucza możliwości wnioskowania w kolejnych turach.
4. Przedmiotem wniosku mogą być wyłącznie działania badaczy afiliowanych przy UW.
5. O granty nie mogą ubiegać się osoby pełniące funkcje w programie Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza oraz członkowie komisji konkursowej.
6. Maksymalna kwota finansowania pojedynczego grantu wynosi 30 000 zł.
7. Zakres działań zgłaszanych do finansowania musi mieć charakter naukowy. Granty nie
finansują działań dydaktycznych i popularnonaukowych.
8. Granty przyznawane są na zasadach konkursowych.
9. Wnioski o granty powinny zostać zgłoszone zgodnie z podanym w ogłoszeniu wzorem, w
terminie zgodnym z ogłoszeniem. Ogłoszenie (wraz z regulaminem) zostanie opublikowane na
stronie internetowej inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.
10. Wnioski grantowe ocenia komisja, której przewodniczącego i członków powołuje Kierownik
Programu. Jako członkowie komisji mogą zostać powołani badacze starożytności co najmniej
ze stopniem doktora oraz znaczącym dorobkiem naukowym.
11. Przewodniczący dokonuje oceny formalnej wniosku przed przekazaniem go komisji. Wniosek
niespełniający wymogów wyszczególnionych w regulaminie konkursu nie będzie poddany
ocenie. Nie będą też rozpatrywane wnioski niekompletne, jednak przewodniczący może
wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.
12. Każdy z członków komisji przyznaje każdemu wnioskowi od 0 do 100 punktów, oceniając:
a. wartość naukową projektu (max. 50 pkt.);
b. zgodność z założeniami Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi oraz programu
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (max. 5 pkt.);
c. stosunek nakładów finansowych do efektu naukowego (max. 20 pkt.);
d. wykonalność projektu, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek wnioskodawcy (max. 25
pkt.).
13. Komisja na posiedzeniu (stacjonarnym bądź on-line) sporządza listę rankingową na podstawie
uśrednionej przyznanej punktacji. Ocena komisji jest średnią z ostatecznych ocen
indywidualnych. Środki zostają przyznane według kolejności sporządzonej w oparciu o
punktację listy rankingowej, przy czym finansowanie mogą otrzymać jedynie wnioski, które
uzyskały co najmniej 70 punktów.
14. Komisja może przyznać wnioskom z listy rankingowej pełną kwotę finansowania lub
zredukować ją do sumy nie niższej niż 60% wnioskowanego finansowania.
15. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 października: jego wyniki zostaną opublikowane co
najmniej na stronach internetowych inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl oraz Centrum Badań
nad Cywilizacjami Starożytnymi, a wnioskodawcy zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu

drogą mailową.
16. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od daty opublikowania
na stronie CRAC listy projektów zaakceptowanych do finansowania. Odwołania należy składać
do Kierownika Działania I.3.11 (CRAC).
17. Projekt musi zostać zrealizowany do 15 października 2022 r. Beneficjent musi przedłożyć w
ciągu 31 dni od daty zakończenia realizacji grantu sprawozdanie z jego wykonania.

