OGŁOSZENIE
MiniGRANTY POB Heritage (edycja 1)
1. Nazwa konkursu: MiniGRANTY POB Heritage (edycja 1)
2. Nazwa POB: POB Heritage
3. Nazwa działania/działań, w ramach których ogłaszany jest konkurs:
POB Heritage ogłasza konkurs MiniGRANTY POB Heritage (edycja 1) finansowany
z działania „program motywacyjny” na realizację projektów związanych z obszarami
zdefiniowanymi
w
Strategii
POB Heritage (plik
dostępny
na
stronie:
https://id.uj.edu.pl/heritage
w zakładce Strategia 2020-2025) oraz na
upowszechnianie ich wyników.
4. Nazwa dziedziny/dziedzin nauki, nazwa dyscypliny/dyscyplin naukowych,
których dotyczy konkurs:
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z zakresu nauk humanistycznych i
społecznych.
5. Adresatki i adresaci konkursu:
Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych mogą występować nauczycielki
i nauczyciele akademiccy, pracowniczki i pracownicy naukowo-techniczni oraz
doktorantki i doktoranci UJ.
6. Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji nie przekracza 12
miesięcy. Działania zaplanowane w minigrancie nie mogą być finansowane z innych
źródeł.
Minigrant służy w szczególności wsparciu:
•

realizacji teoretycznych lub empirycznych badań wstępnych;

•

realizacji innych czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem
badań;

•

działań o charakterze dydaktycznym, zwłaszcza prowadzących do włączenia
studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów do zespołów
badawczych;

•

działań budujących współpracę z otoczeniem uczelni, związanych z
upowszechnianiem wyników badań dotyczących dziedzictwa i
różnorodności kulturowej.

Cele minigrantu powinny być zbieżne z celami programu strategicznego ID.UJ oraz
Strategią POB Heritage.
7. Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs to 850.000 PLN.
8. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 15.000 PLN.
9. Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski przyjmowane są od 14 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021, wyłącznie online
poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl (logowanie kontem poczty
uniwersyteckiej).
10. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu:
Wyniki konkursu (lista rankingowa zakwalifikowanych projektów) ogłoszone zostaną
na stronie POB Heritage 9 lutego 2021 roku.
11. Komisja konkursowa przyznaje wnioskowi punkty z przedziału 0–100, przy
czym za:

•

wartość merytoryczną projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią i
celami ID.UJ można uzyskać maks. 60 pkt

•

adekwatność budżetu - maks. 15 pkt

•

plan badawczy - maks. 15 pkt

•

zespołowość, w szczególności obecność studentów w zespole realizującym
projekt - maks. 5 pkt

•

integralność z misjami Uniwersytetu Jagiellońskiego - maks. 5 pkt

Wnioski, które nie uzyskały 60 pkt, nie podlegają finansowaniu
12. Regulamin konkursu:
https://id.uj.edu.pl/documents/144624357/146760268/Minigranty_POB_Heritage_
regulamin_ogolny.pdf/87023cad-1908-431c-8c2a-c116c40c8137

Szczegółowe wytyczne w sprawie wypełniania wniosku
o Minigrant na platformie strefaID:
Wniosek składa się z czterech części:
1. Dane dotyczące wnioskodawczyni/wnioskodawcy
informacje o projekcie.

oraz

podstawowe

2. Szczegółowy opis projektu (wartość merytoryczna oceniana w skali 060 orazń punkty dodatkowe za zespołowość [0-5] i integralność z misjami
UJ [0-5]).
3. Plan i harmonogram realizacji projektu (oceniane w skali 0-15).
4. Kosztorys projektu (adekwatność budżetu oceniana w skali 0-15).
I. Dane dotyczące wnioskodawczyni/wnioskodawcy oraz informacje o projekcie
Podstawowe informacje
W części „Podstawowe informacje” należy uzupełnić informacje:
•

Tytuł projektu

•

Tytuł projektu w języku angielskim

•

Słowa kluczowe - należy wymienić od 1 do 5 słów lub wyrażeń
kluczowych, oddzielając je przecinkami

•

Słowa kluczowe w języku angielskim

•

Należy wybrać rodzaj projektu: Działalność dydaktyczna/działalność
naukowa/współpraca z otoczeniem

Streszczenie projektu i Streszczenie projektu w j. angielskim
W kolejnej części należy uzupełnić pole „Streszczenie projektu” i „Streszczenie
projektu w j. angielskim” według następującego wzoru:
1. Określenie tematu minigrantu
2. Opis celów projektu i zamierzonych efektów
3. Znaczenie projektu dla strategicznych celów ID.UJ i zgodność
ze Strategią POB Heritage
Domeny badawcze
W części „Domeny badawcze” należy kliknąć „Dodaj domenę badawczą”, a
następnie
wybrać z
menu
domenę,
której
dotyczy minigrant.
Jeśli
tematyka minigrantu powiązana
jest
z
więcej
niż
jedną
z
sześciu

domen POBu Heritage, należy powtórzyć tę czynność, klikając ponownie „Dodaj
domenę badawczą.”
Dyscypliny naukowe
W części „Dyscypliny naukowe” należy wskazać (wybierając z rozwijanego menu)
dziedziny i dyscypliny naukowe, których dotyczy minigrant.
Obszary tematyczne Scopus
W
części „Obszary
tematyczne Scopus”
należy
wskazać
(wybierając
z rozwijanego menu) obszary tematyczne Scopus, których dotyczy minigrant.
Okres realizacji
W części „Okres realizacji projektu” należy podać czas trwania projektu, wybierając
zakres dat albo podając liczbę miesięcy.
II. Opis merytoryczny projektu
Opis projektu składa się z trzech części: Cele projektu, Szczegółowy opis projektu
(Zakres przedmiotowy, Opis metod i narzędzi badawczych, Związek projektu z celami
programu ID.UJ, zasadą „4 I” oraz wskaźnikami programu, Związek tematyki projektu
z problematyką POB Heritage, Dodatkowe informacje)
Wartość merytoryczna tej części projektu, z uwzględnieniem zgodności ze Strategią
POB Heritage i celami ID.UJ będzie oceniana w skali 0-60 pkt.
Dodatkowe punkty będą przydzielane za: zespołowość projektu w szczególności
obecność studentów w zespole realizującym projekt (0-5 punktów) oraz integralność z
misjami Uniwersytetu Jagiellońskiego. (0-5 punktów).
Cele projektu
W części „Cele projektu” należy dodać pojedynczo cele minigrantu.
Szczegółowy opis projektu
W
części „Szczegółowy
opis
projektu” należy
uzupełnić pole: „Zakres
przedmiotowy projektu” (min. 1800, maks. 2700 znaków ze spacjami) zgodnie z
następującym wzorem:
1. Postawienie problemu i pytań badawczych wokół których zorganizowany
jest projekt
2. Innowacyjność projektu: stan wiedzy i znaczenie planowanych działań.
3. Związek minigrantu z prowadzonymi planowanymi badaniami.
W przypadku wybrania w rubryce „Rodzaj projektu” opcji „Działalność naukowa” pod
rubryką “Szczegółowy opis projektu” pojawi się pole „Opis metod i narzędzi
badawczych. W części „Opis metod i narzędzi badawczych” (min. 1000, maks. 2700
znaków ze spacjami) należy przedstawić:

1. Opis realizacji minigrantu: plan działań i
metodologii, metod i procedur.

uzasadnienie

zastosowanej

Następnie należy uzupełnić pole „Związek projektu z celami programu ID.UJ,
zasadą 4I oraz wskaźnikami programu” (maks. 1800 znaków) według
następującego wzoru:
1. Opis spodziewanych efektów projektu, zwłaszcza informacja o
planowanych publikacjach, projektach i
grantach uwzględniający cele programu strategicznego ID.UJ (z
uwzględnieniem punktów wymienionych w rubrykach „Produkty”
i „Rezultaty”)
2. Znaczenie projektu dla zasady 4I.

W następnej kolejności należy uzupełnić pole „Związek tematyki projektu z
problematyką badawczą POB” (maks. 1800 znaków).
1. Uzasadnienie
Badawczych)

wyboru

POB Heritage i

Domeny

Badawczej

(Domen

III. Plan i harmonogram projektu (ocena: 0-15 punktów)
Należy przedstawić plan i harmonogram projektu klikając przycisk „Dodaj
zadanie”. Dla
każdego
zadania należy
wpisać „Nazwę
zadania” i
podać przewidywany
termin
jego
rozpoczęcia
i
zakończenia, a
następnie uzupełnić pole „Opis zadania”, podać ewentualny koszt i walutę oraz
uzupełnić pole „Uzasadnienie kosztów”.
Produkty (efekty bezpośrednie)
W części „Produkty” klikając „Dodaj produkt” należy wybrać z menu odpowiednie
produkty (efekty bezpośrednie) minigrantu. Po wybraniu odpowiednich produktów,
należy samodzielnie
uzupełnić pole „Opis
produktu”. (Szczególnie
ważne
jest tu uzasadnienie wyboru w przypadku publikacji w czasopiśmie o zasięgu
wyłącznie lokalnym.)
Rezultaty projektu (wpływ efektów projektu na rozwój nauki lub/i otoczenie
społeczne)
W części „Rezultaty projektu” klikając „Dodaj rezultat” należy wybrać z menu
odpowiednie rezultaty związane z procesem realizacji celów minigrantu. Po
wybraniu odpowiednich rezultatów należy samodzielnie uzupełnić pole „Opis
rezultatu”. W przypadku braku odpowiedniego elementu w menu do wyboru
należy wybrać “Inne”.
IV. Kosztorys projektu (adekwatność budżetu będzie oceniana w skali 0-15
punktów)
W części „Kosztorys projektu” należy kliknąć „Dodaj pozycję”, a następnie wybrać z
listy typ kosztów i walutę oraz dodać koszt całkowity dla danego typu. Należy
dodać tyle pozycji, ile będzie potrzebne.
Łączny koszt projektu
Pole „Łączny koszt projektu” uzupełni się samo - zostanie w nim podana suma
poszczególnych kosztów podanych z poprzedniej części.
Załączniki
W części „Załączniki” należy wybrać ze swojego dysku i dodaj następujące
załączniki:
Wykaz najważniejszych osiągnięć Wnioskodawcy (do 5) z ostatnich 5 lat związanych
z celami i zakresem przedmiotowym projektu; w przypadku zespołu wykaz osiągnięć
każdego z członków zespołu.
Oświadczenia
W części „Oświadczenia” zależy zaznaczyć wszystkie zgód. Akceptując „Regulamin
konkursu” oświadcza Pan/Pani, że zadania realizowane w minigrancie nie są
finansowane z innych źródeł.
dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ
Koordynator POB Heritage
tel. kom.: +48 507 300 758
e.mail: lech.trzcionkowski@uj.edu.pl

