
Regulamin  

przyznawania „stypendium - wsparcia towarzysz ącego” dla uczestników projektu pn. 

„Wiedza i Gospodarka  – rozwój kompetencji naukowyc h i biznesowych 

dla wzrostu konkurencyjno ści gospodarki regionalnej” 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. W ramach realizacji Projektu uczestnik otrzymuje „stypendium – wsparcie towarzyszące”, 

które przeznaczane jest na realizację badań naukowych zgodnie z indywidualnym 

planem rozwoju  

2. Użyte w rozumieniu niniejszego Regulaminu określenia oznaczają: 

1) Projekt – oznacza projekt pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych 

biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 

regionalnej” ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki  i przedsiębiorstw. 

2) Beneficjent – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

3) Uczestnik Projektu – osoba będąca uczestnikiem Projektu w myśl regulaminu 

przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – 

rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki regionalnej” stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 68 /2011 z dnia 

29 września 2011r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach,  ze zmianami wynikającymi z zarządzeń  Rektora 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 70/2011 z dnia 12 października 

2011r. oraz nr 92/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. 

4) Komisja Naukowa – komisja o której mowa w § 4 regulaminu przyznawania 

stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Wiedza i Gospodarka – rozwój 

kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 

regionalnej” stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 68 /2011 z dnia 29 września 

2011 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, ze zmianami wynikającymi z zarządzeń  Rektora 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 70/2011 z dnia 12 października 

2011r. oraz nr 92/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. 

5) Biuro Projektu – UJK, ul. Żeromskiego 5, pokój 38, czynny w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 



6) Stypendium wsparcie towarzyszące – środki przyznane uczestnikowi na 

dofinansowanie wydania publikacji, udziału w konferencjach naukowych, zakupu 

materiałów, literatury lub odczynników koniecznych do prowadzenia badań 

naukowych zgodnie z indywidualnym planem rozwoju. 

7) Indywidualny Plan Rozwoju – opis zadań realizowanych przez Uczestnika w ramach 

projektu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8) Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

Zasady przyznawania i rozliczania środków  w ramach stypendium -  wsparcie 

towarzysz ące 

 

§ 2 

 

1. Uczestnikowi Projektu – na zasadach określonym niniejszym regulaminem – przysługuje 

„stypendium - wsparcie towarzyszące” w kwocie 6000 zł.  

2. Uczestnik może przeznaczyć „stypendium wsparcie towarzyszące” na dofinansowanie 

wydania publikacji, udziału w konferencjach naukowych oraz dofinansowanie zakupu 

materiałów, literatury odczynników koniecznych do prowadzenia badań naukowych do  

kwoty 6000 zł. 

3. W przypadku gdy koszty wydania publikacji, udziału w konferencjach naukowych. zakupu 

materiałów, literatury odczynników koniecznych do prowadzenia badań naukowych, 

przekraczają wysokość „stypendium – wsparcia towarzyszącego”,  pozostałe koszty 

pokrywa Uczestnik. 

 

§ 3 

1. Warunkiem przyznania Uczestnikowi „stypendium - wsparcia towarzyszącego” jest 

przedłożenie Komisji Naukowej Indywidualnego Plan Rozwoju uczestnika Projektu,  

w którym Uczestnik określa cele na które przeznaczy „stypendium - wsparcie 

towarzyszące”. 

2. Stypendium wsparcie towarzyszące może być przeznaczone w szczególności na: 

1) dofinansowanie zakupu aparatury, urządzeń i innych przedmiotów niezbędnych do 

prowadzenia badań naukowych,  

2) dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do 

prowadzenia badań naukowych 

3) dofinansowanie czynnego udziału w konferencjach naukowych, sympozjach, 

szkoleniach itp. tematycznie związanych z badaniami naukowymi,  

4) dofinansowanie zakupu literatury naukowej związanej z badaniami naukowymi, 



5) dofinansowanie badań naukowych i zakup materiałów do badań,  

6) dofinansowanie przygotowania i publikacji wyników badań naukowych uzyskanych  

w trakcie uczestnictwa w projekcie 

7) dofinansowanie wyjazdów i delegacji związanych z realizacją badań naukowych.  

3. Indywidualny Plan Rozwoju Uczestnika jest oceniany przez Komisję Naukową. Komisja 

Naukowa pozytywnie ocenia Indywidualny Plan Rozwoju jeśli uzna, iż zapewnia on 

wykonanie zadań realizowanych przez Uczestnika w ramach Projektu.   

4. Komisja Naukowa może uzależnić pozytywną ocenę Indywidualnego Planu Rozwoju od 

wprowadzenia do niego przez Uczestnika sugerowanych przez siebie zmian,  

w szczególności dotyczących przeznaczenia „stypendium wsparcia towarzyszącego”. 

5. Pozytywnie oceniony Indywidualny Plan Rozwoju jest zatwierdzany przez Kierownika 

Projektu i Rektora. 

6. Z Uczestnikiem, którego Indywidualny Plan Rozwoju został zatwierdzony przez 

Kierownika Projektu i Rektora, Uniwersytet zawiera umowę przyznania „stypendium - 

wsparcie towarzyszącego”. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 4 

 

1. Umowa przyznania stypendium wsparcia towarzyszącego określa szczegółowo zasady 

wypłaty i rozliczania „stypendium – wsparcia towarzyszącego”.  

2. Uczestnik ma obowiązek rozliczyć „stypendium wsparcie towarzyszące” według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, nie później niż miesiąc przed zakończeniem 

swojego uczestnictwa w Projekcie (rozliczenie końcowe). Do rozliczenia Uczestnik 

dołącza kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających dokonanie wykazanego wydatku na cel określony w Indywidualnym 

Planie Rozwoju, z zaznaczoną formą dokonania płatności ( zapłacono gotówką lub 

przelewem) oraz uzasadnieniem zgodności wydatku z zatwierdzonym Indywidualnym 

Planem Rozwoju. Za rozliczone będą uznane tylko transakcje zapłacone. 

3. Uczestnik do momentu złożenia rozliczenia końcowego, ma obowiązek - nie rzadziej niż 

co dwa miesiące, a także na każde wezwanie Kierownika Projektu - dokonać rozliczenia 

częściowego stypendium wsparcia towarzyszącego. Nie złożenie rozliczenia częściowego 

może skutkować rozwiązaniem umowy o której mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Rozliczenie końcowe, jest zatwierdzane przez Kierownika Projektu. 



5. Nie zatwierdzenie rozliczenia końcowego (w całości lub części) przez kierownika projektu 

skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika otrzymanego „stypendium wsparcia 

towarzyszącego” w części uznanej za nierozliczoną, w terminie 7 dni od nie zatwierdzenia 

całości lub części rozliczenia. 

6. W przypadku rozwiązania umowy o przyznanie stypendium wsparcia towarzyszącego, 

uczestnik przedkłada rozliczenie końcowe w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy. 

Przepisy ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

7. Uczestnik, z którym rozwiązano umowę o przyznanie stypendium wsparcia 

towarzyszącego nie dopełni obowiązku wskazanego w ust. 7 jest obowiązany do zwrotu 

całości otrzymanego stypendium wsparcia towarzyszącego. 

 

§ 5 

 

W przypadku, gdy po zawarciu umowy zajdzie konieczność innego przeznaczenia środków, 

niż to wynika z zatwierdzonego przez Komisję Naukową Indywidualnym Planu Rozwoju 

uczestnika, strony mogą zawrzeć aneks do umowy wskazanej w § 4 pod warunkiem 

zaakceptowania zmian w Indywidualnym Planie Rozwoju przez Komisję Naukową.  

 
§ 6 

 

Umowa o przyznanie stypendium wsparcia towarzyszącego ulega rozwiązaniu w przypadku 

gdy Uczestnik przestał spełniać warunki określone w § 2 ust 2 Regulaminu przyznawania 

stypendium w ramach projektu pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych  

i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, 

Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki  

i przedsiębiorstw, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 68 /2011 z dnia 29 września 

2011 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniego Jana Kochanowskiego  

w Kielcach, z ze zmianami wynikającymi z zarządzeń  Rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach nr 70/2011 z dnia 12 października 2011r. oraz nr 92/2011  

z dnia 13 grudnia 2011r. 


