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Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja 
w innowacyjny rozwój regionu” 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.  1. Regulamin określa rodzaj, formę ubiegania się i wypłatę pomocy  materialnej oraz 

sposoby wyłaniania i obowiązki doktorantów w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – 
inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, 
Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”) realizowanego w latach 2010-
2013 (zwanego dalej projektem). 

2. Pomoc materialna współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu województwa dolnośląskiego. 

3. Obsługę projektu powierza się Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (zwanego dalej DG-G). 

4. W ramach projektu powołana jest Komisja Stypendialna, która odpowiada za 
wytypowanie potencjalnych kandydatów do przyznania stypendium. Tryb, zasady oraz zakres prac 
Komisji Stypendialnej określa odrębny Regulamin uchwalony przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

Rozdział 2 
Rodzaj udzielonej pomocy 

 
§ 2.  1. Pomoc materialna udzielana jest w formie stypendium 
2. Stypendium przyznawane jest doktorantom w dwóch edycjach. 
3. Doktoranci, którym przyznano stypendium w ramach I edycji wykluczeni są z udziału  

w II edycji. 
4. W ramach jednej edycji stypendium wypłacane jest przez okres do 18 miesięcy. 
5. Maksymalna wysokośd przyznawanego stypendium nie może przekroczyd kwoty 75.000 zł 

(słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych). 
6. Stypendium wypłacane jest w kwartalnych transzach przekazywanych przelewem na 

wskazany przez doktoranta rachunek bankowy. 
7. Warunkiem wypłat stypendiów jest dostępnośd środków na ten cel na rachunku Samorządu 

Województwa. W przypadku opóźnieo wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, stypendium zostanie wypłacone z opóźnieniem, 
niezwłocznie po ustaniu jego przyczyn, z wyrównaniem za zaległy okres bez odsetek za opóźnienie. 

8. Stypendium stanowi w całości przychód doktoranta i nie podlega rozliczeniu – może byd 
wydatkowane przez doktoranta na dowolny cel. 
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Rozdział 3 
Forma ubiegania się o stypendium 

 
§ 3.  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są doktoranci (w rozumieniu ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365 ze zm.)) spełniający 
łącznie następujące kryteria: 
1) mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub instytutach naukowych mających 

siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, które uprawnione są do nadania stopnia 
naukowego doktora; 

2) posiadają obywatelstwo Unii Europejskiej; 
3) w chwili składania wniosku, posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie 

województwa dolnośląskiego; 
4)  realizują prace doktorskie z dyscyplin uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju 

województwa dolnośląskiego, określonych w załączniku do niniejszego regulaminu; 
5) nie otrzymują aktualnie stypendium na realizację swojej pracy doktorskiej w  ramach innego 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 
6) prowadzą innowacyjne badania naukowe, których rezultaty mogą zostad  w sposób praktyczny 

zastosowane i wdrożone na terenie województwa dolnośląskiego; 
7) w chwili składania wniosku oraz dokumentów, o których mowa w § 9 pkt 3 lit. a, przedstawią 

zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej następne  
6 miesięcy; 

8) mają podpisane co najmniej 1 porozumienie o współpracy z przedsiębiorcą z województwa 
dolnośląskiego, którego minimalny zakres został określony we wzorze zatwierdzonym przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W szczególnie uzasadnionym przypadku, dopuszcza się 
zawarcie porozumienia z jednostką sektora finansów publicznych działającą w sferze ochrony 
zdrowia. Ostateczną decyzję w danej sprawie podejmuje przewodniczący lub zastępca 
przewodniczącego Komisji Stypendialnej; 

9) nie prowadzą działalności gospodarczej w dziedzinie, w której realizują swoje prace doktorskie. 
 

§ 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 3 pkt 8 może prowadzid działalnośd gospodarczą 
wyłącznie w formie: 
1) spółki jawnej; 
2) spółki partnerskiej; 
3) spółki komandytowej; 
4) spółki komandytowo-akcyjnej; 
5) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 
6) spółki akcyjnej; 
7) spółdzielni; 
8) przedsiębiorstwa paostwowego. 

 
§ 5.  1. Przyznanie stypendium odbywa się w trybie konkursowym. 
2. Konkurs ogłaszany jest publicznie na stronie internetowej projektu oraz w dolnośląskich 

uczelniach wyższych i instytutach naukowych, które uprawnione są do nadania stopnia naukowego 
doktora. 



 
 
 
 
 
 
 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

  

3. Warunkiem ubiegania się doktoranta o przyznanie stypendium jest złożenie w określonym 
terminie wniosku o przyznanie stypendium, zwanego dalej wnioskiem, wraz z załącznikami, które 
stanowią: opinia promotora, oświadczenie uczestnika projektu, porozumienie o współpracy, 
oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wniosek składa się w formie pisemnej oraz 
elektronicznej (płyta CD) wraz z wypełnioną ankietą ewaluacyjną. 

4. Wniosek składany jest przez doktoranta do DG-G osobiście lub drogą pocztową (przy czym 
liczy się data wpływu wniosku do DG-G). 

5. Wszystkie dostarczane przez doktoranta dokumenty muszą byd wypełnione w języku polskim 
lub muszą byd przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
 

Rozdział 4  
Sposoby wyłaniania doktorantów 

§ 6.  1. DG-G dokonuje weryfikacji pod względem formalnym wniosku co do zgodności  
z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wzorem; 

2. W przypadku stwierdzenia przez DG-G nieprawidłowości lub braków formalnych  doktorant 
ma prawo do jednorazowej korekty wniosku w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania stosownego 
powiadomienia w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail; 

3. Wnioski spełniające kryteria formalne przekazywane są przez DG-G do oceny merytorycznej; 
4. Ocena merytoryczna każdego wniosku dokonywana jest w skali punktowej na podstawie 

zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wzoru i jest sumą następujących 
składowych: 
1) do 80% skali punktowej - ilośd punktów będąca średnią arytmetyczną wyciągniętą z ocen dwóch 

niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami z dziedziny obejmującej zakres tematyczny 
wniosku. Odpowiedni recenzenci wyłaniani są zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W przypadku, kiedy 
po ocenie dwóch recenzentów stwierdzona zostanie 10 - cio punktowa i większa rozbieżnośd, 
przy czym jedna z ocen przekroczy próg 30 punktów, wniosek stypendialny zostanie przekazany 
dodatkowo do oceny trzeciemu ekspertowi; 

2) do 20% skali punktowej – ilośd dodatkowych punktów, które mogą zostad przyznane przez 
Komisją Stypendialną za perspektywicznośd praktycznego zastosowania i wdrożenia rezultatów 
badao na terenie województwa dolnośląskiego. 
5. Na podstawie wyniku oceny merytorycznej sporządzana jest przez DG-G lista rankingowa 

doktorantów. 
6. Po zakooczeniu oceny merytorycznej Komisja Stypendialna wyłania listę potencjalnych 

kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, których wnioski spełniają kryteria 
formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, a następnie 
przekazuje ją w formie rekomendacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

7. Ostateczną decyzję o wyborze doktorantów, których badania najlepiej przyczynią się do 
rozwoju województwa i przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendiów podejmuje Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego , po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

8. W oparciu o listę rankingową Komisja Stypendialna może zatwierdzid listę rezerwową 
doktorantów, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali 
punktowej podczas oceny merytorycznej, lecz nie zostały objęte wsparciem finansowym z powodu 
ograniczonych środków dostępnych na wypłatę stypendiów. 



 
 
 
 
 
 
 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

  

9. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez doktoranta, któremu przyznano 
wsparcie finansowe, pozostała kwota zostaje przyznana osobie pierwszej (lub odpowiednio kolejnej) 
na liście rezerwowej doktorantów, pod warunkiem spełniania przez nią w dalszym ciągu kryteriów 
formalnych określonych w § 3. 

10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9, Komisja Stypendialna wyłania listę uzupełniającą  
z potencjalnymi kandydatami dopełniającymi listę doktorantów otrzymujących stypendium  
i przekazuje ją w formie rekomendacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego; 

11.  Decyzję o wyborze doktorantów, którzy znajdą się na liście uzupełniającej podejmuje Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

 
§ 7.  1. O wynikach oceny formalnej doktoranci informowani są na piśmie w ciągu 30 dni 

roboczych od daty zamknięcia konkursu naboru wniosków. 
2. O wynikach oceny merytorycznej doktoranci informowani są na piśmie w terminie 20 dni 

roboczych od zakooczenia posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłaniana jest lista 
potencjalnych kandydatów do otrzymania stypendium. 

3. Od wyników oceny formalnej i merytorycznej nie przysługuje odwołanie. 
 

Rozdział 5 
Wypłata stypendium 

§ 8.  1.  Stypendium jest wypłacane zgodnie z zapisami § 2, z uwzględnieniem ust. 5. 
2. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez doktoranta oraz Województwo 

Dolnośląskie umowy stypendialnej w wyznaczonym przez DG-G terminie. 
3. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy doktorant: 

1) złożył oświadczenie o rezygnacji ze stypendium; 
2) przestał spełniad przynajmniej jedno z kryteriów określonych w § 3; 
3) przedstawił nieprawdziwe informacje w dostarczonych dokumentach; 
4) nie złożył dokumentów określonych w § 9 pkt 3; 
5) nie wypełnia podjętych zobowiązao określonych w regulaminie przyznawania stypendium oraz 

umowie stypendialnej; 
6) znacząco zmienił temat i zakres pracy doktorskiej; 
7) wyjedzie na długotrwały, nie mający naukowego charakteru, pobyt poza krajem. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek 
Komisji Stypendialnej może dodatkowo cofnąd stypendium i wezwad doktoranta do jego zwrotu  
w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. 

5. Jeżeli status uczestnika studiów doktoranckich i obowiązywanie porozumienia o współpracy z 
przedsiębiorcą, ustalone na podstawie dokumentów o których mowa w § 3 pkt 7 i 8, trwają krócej niż 
maksymalny okres na jaki można przyznad stypendium w danej edycji, doktorant ma prawo 
wnioskowad o przedłużenie wypłaty stypendium, poprzez ponowne złożenie tych dokumentów z 
odpowiednio dłuższym okresem ważności.  Wniosek o przedłużenie  wypłaty stypendium  należy 
złożyd co najmniej miesiąc przed zakooczeniem obowiązywania umowy stypendialnej. 
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Rozdział 6 

Obowiązki doktoranta 

§ 9 Doktorant zobowiązany jest do: 
1) kontynuowania pracy naukowej w okresie pobierania stypendium; 
2) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

monitoringu i ewaluacji projektu; 
3) składania do DG-G osobiście lub drogą pocztową (przy czym liczy się data wpływu do  

DG-G), na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wzorów, 
następujących sprawozdao z realizacji pracy doktorskiej oraz raportów dotyczących zrealizowania 
zakresu porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą: 
a) okresowych – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili zakooczenia 5 i 11 miesiąca 

obowiązywania umowy stypendialnej, 
b) koocowego – nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zakooczenia udziału  

w projekcie; 
4) oznakowania wyników badao poprzez zastosowanie odpowiednich logotypów i sformułowao 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

5) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i dostarczenie ich do DG-G we wskazanym terminie; 
6) w przypadku wystąpienia zdarzeo określonych w § 8 ust. 3 pkt 2-7 niezwłocznego 

poinformowania DG-G o zaistniałej sytuacji; 
7) niezwłocznego poinformowania DG-G o zmianie wykazanych we wniosku danych osobowych. 
8) osiągnięcia w czasie udziału w projekcie następujących rezultatów: 

a) opublikowania co najmniej 2 artykułów w czasopismach naukowych lub artykułów przyjętych 
do druku (po recenzji)  - przy czym, artykuły pisane we współautorstwie liczone są jako 
odpowiednie części ułamkowe artykułu, 

b) uczestnictwa w co najmniej 1 konferencji lub seminarium naukowym  
w kraju lub za granicą z wystąpieniem, 

c) uczestnictwa w co najmniej 3 konferencjach lub seminariach naukowych w kraju lub za 
granicą z materiałami, posterami lub plakatami, 

d) udziału w co najmniej 2 szkoleniach, stażach w kraju lub  za granicą bądź innych formach 
podnoszenia kwalifikacji, 

e) zrealizowania zakresu co najmniej 1 porozumienia o współpracy z przedsiębiorcą,  
f) udziału w konferencji inaugurującej lub podsumowującej projekt; 

9) osiągnięcie rezultatów określonych w pkt 8 powinno zostad potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, które należy złożyd wraz ze sprawozdaniami wyszczególnionymi w pkt 3, wszelkie 
kserokopie dokumentów powinny zostad potwierdzone za zgodnośd z oryginałem; 

10) zwrotu w wyznaczonym terminie całości lub części stypendium wraz z odsetkami jak dla 
zaległości podatkowych,  na podstawie decyzji, o której mowa w § 8 ust. 4. 
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Rozdział 7 
Przepisy koocowe 

§ 10.  1. DG-G ma prawo do przeprowadzenia kontroli doktoranta w zakresie czynionych przez 
niego postępów naukowych, ich zgodności z dziedziną nauki i dyscypliną naukową pracy określonej 
we wniosku. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w dokumentach, o których mowa  
w § 9 pkt 3 DG-G może wezwad doktoranta do jego poprawienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnieo 
w wyznaczonym terminie. 

3. Niedokonanie przez  doktoranta czynności określonych w ust. 2 może skutkowad decyzją,  
o   której mowa w § 8 ust. 4. 

 
§ 11  Doktorant jest zobowiązany do przechowywania przez okres 5 lat liczonych od roku 

zakooczenia realizacji projektu wszystkich dokumentów związanych z otrzymywaniem stypendium. 
 

§ 12.  1.  Wzory następujących dokumentów niezbędnych do uczestnictwa oraz realizacji projektu 
zostaną opracowane przez DG-G i umieszczone na stronie internetowej projektu: 

1) karta oceny formalnej/merytorycznej; 
2) wniosek wraz z załącznikami; 
3) sprawozdanie okresowe/sprawozdanie koocowe; 
4) raport okresowy/raport koocowy; 
5) (uchylony); 
6) umowa stypendialna; 
7) ankiety ewaluacyjne. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, złożone na innych formularzach niż zamieszczone na 

stronie internetowej projektu podlegają odrzuceniu. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

  

Załącznik do regulaminu  

Lista dziedzin i dyscyplin uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa 
dolnośląskiego 

I. Projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych: 
1. rozwój technologii przyrządów i nanotechnologii struktur przyrządowych, 
2. rozwój badao nad wykorzystaniem technologii zol-żel  do otrzymywania nanostruktur oraz 

materiałów  o specjalnym przeznaczeniu (w tym materiałów sensorowych), 
3. otrzymywanie nowych materiałów funkcjonalnych (biomateriałów, materiałów 

termoelektrycznych, materiałów o dużym przewodnictwie cieplnym, materiałów do 
magazynowania wodoru itp.), 

4. rozwój badao  nad nanomagnetyzmem i materiałami typu „smart”, 
5. modelowanie i otrzymywanie materiałów i warstw do ogniw paliwowych 
6. optymalizacja wykorzystania i rozszerzenie istniejącej baza aparaturowej do rozwoju 

inżynierii powierzchni – nowych metod otrzymywania i charakteryzacji materiałów  
o specjalnych właściwościach i przeznaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem technik 
oddziaływao, 

7. wprowadzenie femto- i pikosekundowej spektropii optycznej jako narzędzia do prac 
badawczych nad nowymi materiałami i strukturami przeznaczonymi do zastosowao, 

8. rozwój kompozytów o ekstremalnych właściwościach wytrzymałościowych, 
fizykochemicznych  
i eksploatacyjnych. 

 
II. Technologie informacyjne: 

1. nowoczesne technologie informatyczne w komunikacji, ochronie zdrowia, systemach 
bezpieczeostwa, ekonomii, bankowości i edukacji (np. eLearning, eHealth, eGovernment), 

2. nowoczesne techniki teleinformatyczne, a w tym rozwój sieci komputerowych, rozwój 
taniego, szerokopasmowego, powszechnego dostępu do Internetu i nowych usług z tym 
związanych, 

3. rozwój inteligentnych systemów informatycznych wspomagających decyzję w zakresie 
planowania i harmonogramowania produkcji, 

4. technologie mobilne i ich zastosowanie, 
5. zwiększenie bezpieczeostwa wykorzystania sieci, 
6. nowoczesne technologie informatyczne w oprogramowaniu i technikach obliczeniowych 

(np. GRID, technologie ułatwiania dostępu i komunikowania się – eksperyment na 
odległośd, operacja na odległośd), 

7. technologie i nauka dotycząca układów cyfrowych, inteligentnych układów i interfejsów, 
systemów wbudowanych itp.), 

8. rozwój technologii przyszłości (np. systemy multimedialne, Semantic-based Knowledge 
Systems, dostęp do dziedzictwa kulturalnego. 

 
III. Nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia: 

1. technologie wytwarzania zdrowej żywności: 
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- problemy jakości, bezpieczeostwa i wykrywalności zagrożeo w całym procesie 
produkcyjnym, 

- epidemiologia i choroby związane z odżywianiem, 
- wpływ żywienia zwierząt oraz żywności na zdrowie ludzi, 
- zdrowsze produkty żywnościowe, 
- alternatywy dla stosowania środków do zwalczania drobnoustrojów w żywności, 
- konsekwencje działania pozostałych chemikaliów w środowisku naturalnym na zdrowie 

ludzi. 
2. biotechnologia i farmaceutyki: 

- komputerowe wspomaganie projektowania, modelowania i testowania leków, 
- przyśpieszenie rozwoju nowych, bezpieczniejszych i bardziej efektywnych leków, 

szczepionek i terapeutycznych biocydów,  
- rozwój nowych metod diagnostycznych, 
- rozwój i testowanie nowych zapobiegawczych metod terapeutycznych, 

immunoterapia, 
- zastosowanie genomiki w wiedzy i praktyce medycznej, 
- zwalczanie zaburzeo i wad wrodzonych metabolizmu, chorób układu nerwowego oraz 

chorób nowotworowych, 
- badanie procesów rozwoju i starzenia człowieka. 

3. technologie ochrony środowiska: 
- technologie „czyste” – nowe energooszczędne i bezpieczne dla środowiska naturalnego 

sposoby produkcji, 
- rozwój metod monitorowania stanu środowiska, ograniczanie szkodliwych składników 

gazów przemysłowych, 
- łagodzenie zmian środowiska wodnego i glebowego: nowe technologie oczyszczania 

wody, ochrona gleby i wód gruntowych, 
- nowe technologie oczyszczania wód ściekowych ze składników szkodliwych  

i toksycznych oraz odzyskiwanie składników do ponownego wykorzystania, 
- technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zarządzanie odpadami, 
- ograniczenie emisji hałasu i promieniowania, 
- zmniejszenie ryzyka w produkcji i magazynowaniu. 

 
IV. Odnawialne i alternatywne źródła energii: 

1. pozyskiwanie i przetwarzanie energii z odnawialnych źródeł, 
2. rozwijanie energetyki alternatywnej wobec energetyki węglowej, 
3. racjonalizacja zużycia energii i odzysk energii ze źródeł odpadowych,  
4. opracowanie i promowanie pozytywnych scenariuszy zaspokajania potrzeb 

energetycznych, rozwój mikroenergetyki. 

 
  


