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współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 

ANEKS NR 1 Z DNIA 02.11.2021 
do Regulaminu określającego zasady przyznawania i realizacji grantów na prowadzenie pracy 

badawczo-wdrożeniowej przez Uczestników Krajowych Międzysektorowych Studiów 
Doktoranckich,  realizowanych w ramach projektu pn. „Krajowe Międzysektorowe Studia 

Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. 

 
 
 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wprowadza do Regulaminu zmiany o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zmienia się treść § 4 ust. 3 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: 

„Zapotrzebowania lub wnioski  na realizację zadań z grantu należy składać w następujących terminach: 

1) W przypadku grantów realizowanych zgodnie z pierwotnym harmonogramem: 

a)  od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. w przypadku wydatków związanych z zakupem odczynników, 

materiałów do badań oraz realizacją usług obcych (realizowanych przez wykonawcę 

zewnętrznego); 

b) od 01.01.2020 r. do 15.12.2021 r. w przypadku wydatków związanych z czynnym uczestnictwem 

(wystąpienie, plakat w materiałach zjazdowych) w konferencjach krajowych/międzynarodowych, 

z wyjazdami na branżowe targi krajowe/międzynarodowe oraz z publikacją lub złożeniem 

manuskryptu prac naukowych w czasopismach naukowych o wartości min. 40 pkt. wg Wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z 

przypisaną liczbą punktów MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku, jako autor/współautor. 

2) W przypadku grantów, których okres kontynuacji finansowania został przedłużony do 31.03.2022 r.: 

a) od 01.01.2020 r. do 08.11.2021 r. w przypadku wydatków związanych z zakupem odczynników, 

materiałów do badań oraz realizacją usług obcych (realizowanych przez wykonawcę 

zewnętrznego); 

b) od 01.01.2020 r. do 15.03.2022 r. w przypadku wydatków związanych z czynnym uczestnictwem 

(wystąpienie, plakat w materiałach zjazdowych) w konferencjach krajowych/międzynarodowych, 

z wyjazdami na branżowe targi krajowe/międzynarodowe oraz z publikacją lub złożeniem 

manuskryptu prac naukowych w czasopismach naukowych o wartości min. 40 pkt. wg Wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z 

przypisaną liczbą punktów MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku, jako autor/współautor.” 

 

2. Zmienia się treść § 5 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik projektu zobowiązany jest do składania Kierownikowi MSD sprawozdań z realizacji grantu, wykazując 

regularnie postępy w realizacji grantu, w następujących terminach: 

1) W przypadku grantów realizowanych zgodnie z pierwotnym harmonogramem: 
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a) w okresach do 3 miesięcy, tj. w terminach do: 29 lutego 2020 r., 29 maja 2020 r., 

31 sierpnia 2020 r., 30 listopada 2020 r., 26 lutego 2021 r. , 31 maja 2021r., 31 sierpnia 2021 r., 

30 listopada 2021 r. (sprawozdania kwartalne), 

b)  do 31 stycznia 2022 r. (sprawozdanie końcowe). 

2) W przypadku grantów, których okres kontynuacji finansowania został przedłużony do 31.03.2022 r.: 

a) w okresach do 3 miesięcy, tj. w terminach do: 29 lutego 2020 r., 29 maja 2020 r.,  

31 sierpnia 2020 r., 30 listopada 2020 r., 26 lutego 2021 r. , 31 maja 2021r., 31 sierpnia 2021 r., 

30 listopada 2021 r., 28 lutego 2022 r. (sprawozdania kwartalne), 

b)  do 30 kwietnia 2022 r. (sprawozdanie końcowe). 

 

§ 2 

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Do niniejszego aneksu załącza się tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający zmiany objęte aneksem nr 1. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


