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Zasady przyznania i rozliczania środków finansowych na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją zadań  

 

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla 

zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program 

rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk 

weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, 

realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą 

"Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 

10/RID/2018/19 

 

 

Obszar 2: Mobilność pracowników 

Poddziałanie 1: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Wydziału Nauki o 

Żywności deklarujących działalność naukową w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

poprzez uczestnictwo w: pobytach krótkoterminowych,  misjach naukowych, 

szkoleniach, warsztatach, kursach oraz konkursach organizowanych w 

zagranicznych ośrodkach i organizacjach  naukowo-badawczo-

edukacyjnych i przemysłowych 

 

Poddziałanie 2: wzrost znaczenia prowadzonych badań naukowych w 

międzynarodowym środowisku naukowym poprzez zwiększenie liczby 

zagranicznych staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych                           

i badawczo-rozwojowych  

 

mailto:agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl


                                            
 

                    BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
 

 
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,  
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych. 

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Pl. Cieszyński 1, pok. 139 

Tel. 89 524 51 71, e-mail: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl 

 

Zasady dotyczą dofinansowania oraz rozliczania zadań realizowanych w ramach projektu pt.  

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) na lata 2019-2022 (przyznanego przez Ministra 

właściwego ds. nauki; nr umowy: 010/RID/2018/19) zwanym dalej projektem RID. Dotyczą 

one  obszaru nr 2 (Mobilność pracowników) realizowanego przez pracowników Wydziału 

Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Pojęcia użyte w niniejszych „Zasadach”: 

Donator: Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)  

Wykonawca: Wydział  Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Wnioskodawca: pracownik  Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie o dorobku przypisanym do  dyscypliny: technologia żywności i 

żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (zwany dalej Pracownikiem) 

Kierownik RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (zwany dalej Kierownikiem 

dyscypliny): osoba odpowiedzialna na realizację i rozliczanie zadań w ramach RID w 

dyscyplinie technologia żywności i żywienia - prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak 

Wydziałowy Asystent Kierownika Dyscypliny (zwany Asystentem kierownika dyscypliny):  

osoba odpowiedzialna za obsługę formalną wniosków, sprawowanie pieczy nad dokumentacją 

biurową oraz finansową - mgr inż. Agnieszka Brodowska 

Beneficjent: osoba, która uzyskała dofinansowanie zadania w ramach projektu RID 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Dofinansowanie zadań w ramach obszaru nr 2: Mobilność pracowników są 

przyznawane do wyczerpania środków z projektu RID do wysokości ustalonej dla Wydziału 

Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. 

2. Dofinansowanie  w ramach obszaru nr 2: Mobilność pracowników jest skierowane do 

pracowników  Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. 

§ 2. 
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Uczestnicy zadań 

1. O dofinansowanie zadań w ramach obszaru nr 2: Mobilność pracowników mogą 

ubiegać się pracownicy Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, którzy deklarują swój 

dorobek do dyscypliny technologia żywności i żywienia. Wnioski są rozpatrywane w trybie 

uwzględniającym wpływ dofinansowania na jakość prowadzonych badań naukowych oraz 

dorobek wnioskodawcy. 

2. Dofinansowaniu podlegają zadania, które są merytorycznie zgodne z zagadnieniami 

badawczymi podanymi w Liście zagadnień badawczych realizowanych przez pracowników 

Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, uprawniających do ubiegania się o 

dofinansowanie w ramach RID w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia na 

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (informacja pomocnicza). 

3. Koszty utrzymania oraz zakwaterowania na okres realizacji stażu zagranicznego/pobytu 

krótkoterminowego są obliczone zgodnie z metodologią określoną w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013r. poz. 167 ze zm.). 

4. Finansowanie/dofinansowanie kosztów podróży odbywa się zgodnie z zasadami 

obowiązującymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

 

 

§ 3. 

Zasady aplikowania 

1. Wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie w ramach obszaru nr 2: Mobilność 

pracowników składa pełną dokumentację w formie wydrukowanej i podpisanej oraz na 

nośniku elektronicznym (np. płycie CD) elektronicznej u Asystenta kierownika dyscypliny. W 

skład dokumentacji wchodzą:  wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Dane 

kontaktowe Asystenta kierownika dyscypliny znajdują się w zakładce „Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości” na stronie Wydziału Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie. 

mailto:agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl


                                            
 

                    BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
 

 
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,  
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych. 

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Pl. Cieszyński 1, pok. 139 

Tel. 89 524 51 71, e-mail: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl 

2. Wniosek aplikacyjny oraz załączniki do pobrania przez Wnioskodawcę, znajdują się w 

zakładce Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2019-2022 strony Wydziału Nauki o Żywności 

UWM w Olsztynie. 

3. Aplikowanie o środki finansowe w ramach obszaru nr 2: Mobilność pracowników 

odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków.  

4. Aplikacja powinna zawierać: 

a) Wniosek o dofinansowanie zadania właściwy  dla danego Obszaru i Poddziałania; 

b) Wypełniony formularz A pracownika ubiegającego się wyjazd (do pobrania z 

wydziałowej strony RID); 

c) Dorobek naukowy Wnioskodawcy za rok 2020 liczony zgodnie z ostatnim wykazem 

czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki oraz (jeśli 

dotyczy) uzyskane patenty/znaki towarowe/wzory użytkowe/prawa do odmian roślin– zał. 1; 

d) Oświadczenie o uzupełnieniu dofinansowania wnioskowanego zadania z subwencji  

zaakceptowane przez Kierownika Katedry i dysponenta środków  – zał. 2; 

e) Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy – zał. 3. 

f) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę na przetwarzanie danych 

osobowych – zał. 4. 

g) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ubiegania się o środki finansowe z 

projektu RID w danym obszarze i poddziałaniu – zał. 5 

 

 

§ 4. 

Zasady dofinansowania 

 Procedura obejmuje dwa etapy: 

a) Ocenę formalną wniosku wraz załącznikami dokonaną przez Asystenta kierownika 

dyscypliny w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Asystent  kierownika dyscypliny 

nadaje numer wnioskowi, a informację o nadanym numerze przekazuje Wnioskodawcy. W 

przypadku stwierdzenia braków Asystent  kierownika dyscypliny wzywa Wnioskodawcę do 

uzupełnienia dokumentacji w ciągu kolejnych 7 dni. Bezskuteczny kontakt Asystenta 
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kierownika dyscypliny z Wnioskodawcą w ciągu 7 dni i/lub nieuzupełnienie braków przez 

Wnioskodawcę, skutkuje odrzuceniem wniosku do dalszego procedowania. 

b) Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadzoną przez kierownika dyscypliny w terminie 

7 dni, licząc od daty zakończenia przyjmowania Wniosków. Ocena merytoryczna jest 

dokonywana na podstawie kryteriów ustalonych dla zadań w Obszarze nr 2, poddziałaniu 1 

oraz 2, zgodnie z § 6 niniejszego dokumentu. 

1. Za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków i przygotowanie listy rankingowej 

beneficjentów odpowiada kierownik dyscypliny. 

2. Ostateczna lista beneficjentów podawana jest na stronie Wydziału Nauki o Żywności 

UWM w Olsztynie, w zakładce Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2019-2022. 

3. Lista beneficjentów podawana jest w formie numeru wniosku nadanego przez Asystenta 

kierownika dyscypliny. 

4. Ostateczna decyzja  podejmowana jest z uwzględnieniem potrzeb rozwoju naukowego 

dyscypliny: technologia żywności i żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. 

5. Rozstrzygnięcia wniosków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

6. Kierownik dyscypliny zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania 

przyczyny.  

7. Wydział może upowszechniać informacje o wynikach konkursów za pośrednictwem 

Internetu oraz innych mediów w celach promocji RID. 

§ 5. 

Wytyczne merytoryczne dotyczące wniosków o dofinansowanie zadań w obszarze nr 2: 

Mobilność pracowników  w ramach RID, Poddziałanie 1 oraz 2 

1. Przedsięwzięcie, o którego dofinansowanie wnioskuje Wnioskodawca powinno być  

zgodne z obszarami badawczymi obejmującymi dyscyplinę: technologia żywności i żywienia 

na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) Nazwę zagranicznej instytucji naukowo-badawczo-edukacyjnej lub przemysłowej 

zapraszającej Wnioskodawcę na wizytę krótkoterminową, misję naukową lub organizującą 

szkolenie, warsztaty, konkurs czy staż naukowy. W zależności od rodzaju pobytu 
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Wnioskodawca powinien załączyć zaproszenie (lub pismo deklarujące możliwość przyjęcia) 

od instytucji zapraszającej lub informację dotyczącą organizacji szkolenia, warsztatu, konkursu 

(np. wydruk strony internetowej); datę pobytu, cel wizyty, uzasadnienie wizyty. 

b) Kalkulację kosztów pobytu; 

c) Oczekiwane rezultaty w zakresie przydatności do pracy naukowo-badawczo-

edukacyjnej (w tym zagadnienia poszerzające wiedzę teoretyczną oraz praktyczną) – max. 1 

strona; 

d) Dorobek naukowy Wnioskodawcy za rok 2020 liczony zgodnie z ostatnim wykazem 

czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki oraz (jeśli 

dotyczy) uzyskane patenty/znaki towarowe/wzory użytkowe/prawa do odmian roślin) według 

wytycznych podanych w formularzu „Wniosek” wraz załącznikiem nr 1. 

3. Instytucja, do której ma nastąpić wyjazd powinna się charakteryzować profilem 

badawczym  wpisującym się działalność naukową zgodną z dyscypliną: technologia żywności 

i żywienia. 

§ 6. 

Kryteria oceniania wniosków ubiegających się o dofinansowanie zadań w obszarze nr 2: 

Mobilność pracowników  w ramach RID, Poddziałanie 1 oraz 2 

1. Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu RID oceniane są punktowo w 

następujących kategoriach:  

L.p. Kategoria Zakres punktów 

1.  Zgodność z dyscypliną naukową 0-10 

2.  Dorobek publikacyjny Wnioskodawcy w 

dyscyplinie technologia żywności i żywienia  za rok 

2020 (publikacje zgodnie z ostatnim wykazem 

czasopism sporządzonym i udostępnionym przez 

ministra właściwego ds. nauki oraz uzyskane 

patenty/znaki towarowe/wzory użytkowe/prawa do 

odmian roślin) 

0-20 

3. 3. Kalkulacja kosztów  0-5 

§ 7. 
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Realizacja zadania 

1. Realizacja zadania odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie wykonania 

zadania dofinansowanego z projektu RID  (wzór porozumienia – zał. 6.) zawartego przez 

Kierownika dyscypliny z Beneficjentem. 

2. Zakres dofinansowania zadania określa Porozumienie zawarte przez Kierownika 

dyscypliny z Beneficjentem.  

3. Beneficjent zobowiązany jest: 

a) Realizować dofinansowane zadanie zgodnie z planem zadeklarowanym na etapie 

złożenia wniosku, 

b) Wydawać przeznaczone środki wyłącznie na cele określone w Porozumieniu zgodnie z 

zasadami gospodarności obowiązującymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie oraz obowiązującymi zasadami prawnymi. Beneficjent jest zobowiązany 

przestrzegać zasad rozliczania wyjazdów zagranicznych obowiązujących w UWM w Olsztynie. 

c)  Oznakować dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia logo Ministerstwa 

Edukacji i Nauki oraz innymi znakami zgodnymi z opracowanym systemem identyfikacji wizualnej 

RID (patrz nagłówek niniejszego dokumentu).   

d) Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest np. faktura VAT. Winna 

być ona dostarczona Asystentowi kierownika dyscypliny w terminie umożliwiającym 

terminowe dokonanie płatności.  

§ 8. 

Rozliczenie zadania w obszarze nr 1: Mobilność pracowników  w ramach RID, 

Poddziałanie 1 oraz 2 

1. Rozliczeniem zadania w poddziałaniu 1 oraz 2 jest czynne uczestnictwo w misji 

naukowej, szkoleniu, warsztacie, konkursie, stażu naukowym potwierdzone certyfikatem 

uczestnictwa (o ile to możliwe) lub jego kopią otrzymanym od organizatora ww. wymienionych 

wydarzeń naukowych. W przypadku wizyty krótkoterminowej rozliczeniem jest pisemne 

potwierdzenie zrealizowanej wizyty przez instytucję zapraszającą Beneficjenta (kopia).  

2. Wszelkie utrwalone rezultaty (opracowania, prezentacje multimedialne, inne), 

wynikające w udziału w przedsięwzięciu powinny zawierać informację: 
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Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota 

finansowania 12.000.000 złotych  

lub  

Project financially supported by Minister of Education and Science  in the range of the program 

entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 

010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN lub jej równobrzmiący odpowiednik. 

3. Beneficjent jest zobowiązany opracować i dostarczyć podpisane oraz w formie 

elektronicznej sprawozdanie (merytoryczne i finansowe; zał. 7)  z realizacji przedsięwzięcia 

przed rozliczeniem finansowym wyjazdu zagranicznego w uczelni (po powrocie). 

4. Niezłożenie sprawozdania przez Beneficjenta  może skutkować brakiem procedowania 

rozliczenia finansowego wyjazdu  przez biuro RID. 

5.   Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć wszelkie utrwalone rezultaty przedsięwzięcia 

(o ile takie posiada), które mogą być zamieszczone w zakładce RID strony internetowej 

Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do uczestnictwa w seminarium sprawozdawczym, 

dotyczącym realizacji przedsięwzięcia i prezentacji rezultatów. Seminarium odbywa się w roku 

finansowania przedsięwzięcia, a jego termin ustala Kierownik dyscypliny. 

7. Wydatki poniesione w sposób niezgodny z deklarowanym przez Beneficjenta wniosku 

oraz zawartym Porozumieniu nie są finansowane z projektu RID. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady dofinansowania oraz rozliczania zadań w ramach projektu Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości na lata 2019-2022 na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nr 2, Poddziałanie 1 oraz 2 wchodzą w życie 

z chwilą realizacji projektu. 

2. Zmiany zapisów w niniejszym dokumencie nie powodują zmian w zawartym w 

Porozumieniu. 
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                    BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
 

 
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,  
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych. 

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Pl. Cieszyński 1, pok. 139 

Tel. 89 524 51 71, e-mail: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją dokumentu rozstrzygane są przez Kierownika 

dyscypliny w porozumieniu z Kierownikiem RID. 

4. Integralną częścią Zasad dofinansowania oraz rozliczania zadań w ramach projektu 

Regionalna Inicjatywa Doskonałości na lata 2019-2022 na Wydziale Nauki o Żywności 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nr 2, Poddziałanie 1 oraz 2 są 

następujące dokumenty: 

 

a) Wniosek o dofinansowanie/finansowanie zadania (właściwy dla danego Obszaru i 

Poddziałania); 

b) Zał. 1.  - Dorobek naukowy Wnioskodawcy za rok 2020 liczony zgodnie z ostatnim 

wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. 

nauki; 

c) Zał. 2. Oświadczenie o uzupełnieniu finansowania wnioskowanego zadania z subwencji  

zaakceptowane przez Kierownika Katedry i  dysponenta środków; 

d) Zał. 3. - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy; 

e) Zał. 4. - Oświadczenie o  wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę na przetwarzanie 

danych osobowych; 

f) Zał. 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ubiegania się o środki finansowe 

z projektu RID w danym obszarze i poddziałaniu; 

g) Zał. 6. - Porozumienie w sprawie finansowania przedsięwzięcia w Obszarze 1 z projektu 

RID;  

h) Zał. 7. - Sprawozdanie z realizacji zadania; 

i) Lista zagadnień badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Nauki o 

Żywności UWM w Olsztynie uprawniających do ubiegania się o 

dofinansowanie/finansowanie w ramach RID w dyscyplinie technologia żywności i 

żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (informacja 

pomocnicza) – plik pt. „Zagadnienia_badawcze.docx”  

Zatwierdzono przez Radę Naukową RID dnia 19 lutego 2021 
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