
Regulamin dofinansowania wiodących laboratoriów badawczych  

w ramach obszaru: „Rozwój potencjału badawczego Konsorcjum 

Naukowego KNOW Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”  

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 

 
1. Celem dofinansowania wiodących laboratoriów badawczych Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej UWM w Olsztynie jest dalszy rozwój ich potencjału badawczego 

poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych metod badawczych. 

2. Środki finansowe z dotacji projakościowej KNOW mogą być wydatkowane na 

wprowadzenie nowoczesnych metod badawczych, walidację, przeglądy i naprawy 

aparatury badawczej, szkolenia pracowników oraz inne przedsięwzięcia służące 

realizacji celu określonego w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Dofinansowanie nie 

może być przyznane na zakup aparatury.  

3. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie wysokiej aktywności naukowej 

(publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, patenty, wdrożenia) w ciągu 

ostatnich 5 lat. 

4. Wniosek o dofinansowanie adresowany do Dziekana Wydziału Medycyny składa 

Kierownik Katedry, w której funkcjonuje laboratorium. Wniosek winien zawierać:  

a) określenie celu dofinansowania, 

b) uzasadnienie wraz z informacją w jakim stopniu dotacja przyczyni się do 

podniesienia jakości prowadzonych badań i kształcenia kadr naukowych, 

c) wykaz dotychczasowego dorobku naukowego pracowników korzystających 

z laboratorium (obejmujący ostatnie 5 lat), 

d) kosztorys wydatkowania dotacji, której dotyczy wniosek.  

5. Wnioski o których mowa w punkcie 4 przyjmowane są w sposób ciągły w Biurze 

KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, mającym swoją siedzibę w Dziekanacie 

Wydziału. 

6. Wnioski rozpatrywane są w sposób sukcesywny. Decyzję o przyznaniu 

dofinansowania podejmuje Dziekan Wydziału Medycyny po zasięgnięciu opinii Rady 

Naukowej KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej UMW w Olsztynie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 



7. Sposobem rozliczenia dofinansowania jest sprawozdanie merytoryczne Kierownika 

Katedry, informujące na ile przyznane środki finansowe przyczyniły się do 

podniesienia jakości prowadzonych badań oraz sprawozdanie finansowe. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe powinno zostać przedłożone w Biurze 

KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w ciągu 30 dni od zakończenia finansowania. 

8. Na zakończenie każdego roku rozliczeniowego (do 31 stycznia roku następnego) 

Biuro KNOW Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie przekazuje do 

Centralnego Biura KNOW sprawozdania merytoryczne i finansowe z wykorzystania 

środków na dofinansowanie rozwoju potencjału badawczego wiodących laboratoriów. 

9. Wszystkie dzieła (rozprawy doktorskie, publikacje, patenty, itd.) zrealizowane ze 

środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna 

Żywność" muszą zawierać informację o źródle finansowania (Sfinansowano ze 

środków dotacji KNOW Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność", 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr 05-1/KNOW2/2015). 
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