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1. 
[Definicje] 

1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane 
z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim 
zdefiniowane.  

2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:  
a) Formularz–elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie Projektu;  
b) Fundacja UAM – fundacja pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana pod numerem KRS 
0000052045 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji 
Podatkowej 7810002075; 

c) Komisja Oceny Wniosków – komisja dokonująca oceny i wyboru Projektów, 
na które przyznane zostanie dofinansowanie, składająca się z co najmniej 
3 (słownie: trzech) Członków Zarządu Fundacji UAM oraz 1 (słownie: 
jednego) przedstawiciela władz rektorskich UAM oraz co najmniej 1 
(słownie: jednego) pracownika Fundacji UAM upoważnionego przez Zarząd 
Fundacji UAM; 

d) Laureat – Wnioskodawca, którego Projekt zostanie wybrany przez Komisję 
Oceny Wniosków do dofinansowania w ramach naboru wniosków 
o dofinansowanie Projektów;  

e) Projekt – zgłaszana przez Wnioskodawcęinicjatywa dotycząca dziedziny 
objętej obszarem dofinansowania zgodnie z Regulaminem, o której 
dofinansowanie przez Fundację UAM ubiega się Wnioskodawca; 

f) Regulamin – niniejszy regulamin; 
g) Rok – dany rok kalendarzowy; 
h) UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
i) Wnioskodawca –osoba lub podmiotbędący przedstawicielem społeczności 

UAM,składający wniosek o dofinansowanie Projektu w danym naborze 
wniosków o dofinansowanie Projektów. 

3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie 
wygodzie korzystania z egzemplarza Regulaminu.  

§ 2. 
[Przedmiot Regulaminu] 

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad przyznawania przez Fundację UAM 
dofinansowania na realizację Projektów- inicjatyw środowiska akademickiego UAM, 
w ramach działalności statutowej Fundacji UAM. 

§ 3. 
[Projekty podlegające dofinansowaniu] 

1. W ramach programu Fund_Akcja dofinansowane mogą zostać Projekty dotyczące 
inicjatyw:  
a) upowszechniających osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub 

organizacyjne UAM lub Fundacji UAM (np. konferencje, seminaria, 
warsztaty, wydawnictwa naukowe),  

b) służących rozwijaniu współpracy nauki z gospodarką, 
c) popularyzyjących naukę lub przedsiębiorczość,  
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d) kulturalnych. 

2. Przedstawicielami środkowiska akademickiego UAM w rozumieniu Regulaminu 
są:  
a) studenci UAM,  
b) doktoranci UAM,  
c) pracownicy UAM,  
d) podmioty zrzeszające lub działające na rzecz osób, o których mowa w pkt. 

a) – c) powyżej,  
e) podmioty działające na rzecz UAM, 

3. Dofinansowaniu nie podlegają Projekty: 
a) sprowadzające się do wypłacania jednorazowo lub periodycznie stypendium, 

lub jakiegokolwiek inaczej nazywanego świadczenia pieniężnego o podobnej 
funkcji;  

b) polegające na sfinansowaniu w całości albo w części kosztów usług 
świadczonych przez Fundację UAM;  

c) dotyczące inicjatyw w zakresie działań konkurencyjnych do działalności 
prowadzonej przez Fundację UAM; 

§ 4. 
[Nabór wniosków o dofinansowanie] 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie Projektów odbywa się nie rzadziej niż1 
(słownie: jeden) raz w Roku i nie częściej niż 2 (słownie: dwa) razy w Roku, 
przy czym ogłoszenie drugiego naboru w Roku zależy wyłącznie od swobodnego 
uznania Fundacji UAM.  

2. Ogłoszenie o naborze wniosków publikowane jest każdorazowo na stronie 
internetowej Fundacji UAM. 

3. Pierwszy w danym Roku nabór wniosków o dofinansowanie Projektów ogłaszany 
jest nie później niż w dniu 31 marca tego Roku.  

4. Drugi w danym Roku, jeżeli zostanie ogłoszony, nabór wniosków o 
dofinansowanie Projektów ogłaszany jest nie wcześniej niż w dniu 01 kwietnia 
tego Roku i nie później niż w dniu 30 września tego Roku.  

5. Wnioski o dofinansowanie Projektów należy składać każdorazowo w terminie 
określonym w danym ogłoszeniu o naborze. 

§ 5. 
[Wniosek o dofinansowanie] 

1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie Projektu wyłącznie za 
pośrednictwem Formularza umieszczonego na stronie internetowejFundacji 
UAM. 

2. Wnioskodawca zobowiąny jest wypełnić zgodnie z instrukcjami wszystkie dające 
się uzupełnić pola Formularza. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zgodnie z prawdą 
oraz ze swoją najlepszą wiedzą. 

§ 6. 
[Wyłączenie z rozpoznania] 

Bez rozpatrzenia przez Fundację UAM pozostaną wszystkie wnioski złożone: 
a) z naruszeniem któregokolwiek z postanowień § 5 Regulaminu, lub  
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b) w innym okresie niż wskazany w postanowieniu § 4 ust. 5 Regulaminu.  

§ 7. 
[Wysokość dofinansowania] 

1. Wysokość przyznanego dofinansowania Projektu zależy każdorazowo od uznania 
Komisji Oceny Wniosków, co oznacza, iż Fundacja UAM, a tym samym także 
Komisja Oceny Wniosków, nie jest związana wskazaną przez Wnioskodawcę 
wnioskowaną kwotą dofinansowania Projektu. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Oceny Wniosków na wyraźny 
i uzasadniony wniosek Wnioskodawcy może podjąć decyzję o sfinansowaniu 
w całości danego Projektu. Postanowienie ust. 1 powyżej stosuje się 
odpowiednio.  

§ 8. 
[Wybór Projektów do dofinansowania] 

1. Analizy formalnej wniosków dokonuje Fundacja UAM, a  oceny merytorycznej 
Komisja Oceny Wniosków. 

2. Fundacja UAM przed dokonaniem oceny merytorycznej wniosków przekaże je 
odpowiednio: 
a) kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej UAM (dziekanowi lub 

osobie przez niego upoważnionej), któremu dany Wnioskodawca podlega - 
w przypadku, gdy Projekt składa Wnioskodawca, o którym mowa 
w postanowieniu § 3 ust. 2 pkt.a) – c) Regulaminu, albo 

b) osobie, sprawującej w imieniu UAM bezpośrednią kontrolę nad działalnością 
Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Projekt składa Wnioskodawca, o którym 
mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 pkt. d) – e) Regulaminu.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, wyrażą swoją opinię 
o przedstawionych im Projektach, przekazując Fundacji UAM w określonym 
terminie ranking tych Projektów wraz z uzasadnieniem, sporządzony zgodnie z 
wzorem stanowiącycm Załącznik nr 1 do Regulaminu, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że przedmiotowa opinia pełni dla Komisji Oceny Wniosków rolę 
subsydiarną. 

4. Komisja Oceny Wniosków w przypadku wątpliwości dotyczących Wnioskodawcy, 
Projektu lub opinii, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zwrócić się w celu 
wyjaśnienia ichdo: 
a) danego Wnioskodawcy, lub  
b) odpowiedniej z osób, o których mowa w ust. 2powyżej.  

5. Komisja Oceny Wniosków w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od 
dnia zamknięcia danego naboru wnioskówo dofinansowanie Projektów dokona 
wyboru Projektów, które otrzymają dofinansowanie Fundacji UAM oraz 
podejmie decyzję o kwocie dofinansowania każdego z wybranych Projektów.  

6. Fundacja UAM niezwłocznie po wyborze, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 
publikuje na stronie internetowej www.fuam.pllistę Laureatów 
z wyszczególnieniem zgłoszonych Projektów oraz wysokości dofinansowania 
przyznanego przez Komisję Oceny Wniosków na realizację poszczególnych 
ProjektówFundacja UAM przekazuje UAM listę Laureatów, z wyszczególnieniem 
zgłoszonych Projektów oraz wysokości dofinansowania przyznanego przez 
Komisję Oceny Wniosków na realizację poszczególnych Projektów.   

http://www.fuam.pl/
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7. Decyzja Komisji Oceny Wniosków, o której mowa w ust. 5 powyżej, w tym także 
co do kwoty dofinansowania danego Projektu, jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. 

§ 9. 
[Zasady przekazania dofinansowania] 

1. Dofinansowanie przekazane zostanie przez Fundację UAM w uprzednio 
wskazanej przez Fundację UAM formie i w terminie uzgodnionym z Laureatem. 

2. Fundacja UAM zastrzega, iż warunkiem przekazania dofinansowania danego 
Projektu może być spełnienie dodatkowych formalności z tym związanych, 
w szczególności, choć nie wyłącznie, zawarcie stosownej umowy.  

§ 10. 
[Zasady wykorzystania dofinansowania] 

1. Laureatzobowiązany jest do wykorzystania w całościdofinansowania 
przyznanego przez Fundację UAMwyłącznie na realizację Projektu, którego 
dotyczył wniosek o dofinansowanie wybrany przez Komisję Oceny Wniosków 
w ramach tej edycji naboru wniosków oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem 
o dofinansowanie. 

2. Laureat zobowiązany jest do udokumentowania realizacji Projektu, w części, 
której dotyczy przyznane przez Fundację UAM dofinansowanie, przy pomocy 
formularza sprawozdania udostępnianego przez Fundację UAMna stronie 
internetowej Fundacji UAM. 

§11. 
[Obowiązek sprawozdawczy] 

Laureat ma obowiązek przedłożyć Fundacji UAM sprawozdanie z realizacji Projektu 
oraz rozliczenie wydatków związanych z realizacją Projektu: 

a) w terminach określonych w umowie, o której mowa w postanowieniu § 9 
ust. 2 Regulaminu, jeżeli zostanie ona zawarta,  

b) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia realizacji 
Projektu, jeżeli Fundacja UAM nie zawarła umowy, o której mowa 
w postanowieniu § 9 ust. 2 Regulaminu,  

c) na każde uzasadnione wezwanie Fundacji UAM.  

§ 12. 
[Zwrot dofinansowania] 

Fundacja UAM zastrzega, iż może żądać zwrotu udzielonego dofinansowania, 
w przypadku, gdy Laureatnaruszy obowiązek, o którym mowa w:   

a) postanowieniu § 10 ust. 1 Regulaminu, lub 
b) postanowieniu § 10 ust. 2 Regulaminu, lub 
c) postanowieniu § 11 Regulaminu.  

§ 13. 
[Dane osobowe] 

1. Fundacja UAM przetwarza dane osobowe Wnioskodawców wyłącznie na 
podstawie zgody danego Wnioskodawcy lub na podstawie upoważnienia 
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ustawowego, przy czym wyrażenie przez Wnioskodawcę takiej zgody następuje 
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu. 

2. Fundacja UAM oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony 
danych osobowych Wnioskodawców stosując do tego celu odpowiednie środki 
organizacyjne i techniczne oraz przetwarzając dane osobowe zgodnie 
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, choć 
nie wyłącznie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 922). 

§ 14. 
[Postanowienia porządkowe] 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji UAM. 

2. Fundacja UAM uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez 
podania przyczyny, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu wiążą 
Wnioskodawców od chwili opublikowania na stronie internetowej, o której 
mowa w ust. 1 powyżej, tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego 
wprowadzone zmiany.  

3. Wszelkie spory związane z Regulaminem lub wynikające z przyznawania lub 
wykorzystywania dofinansowania rozstrzygane będą w razie takiej konieczności 
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Fundacji UAM, według prawa 
polskiego i w języku polskim.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Wsparcia Inicjatyw Społeczności Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu  Fund_Akcja 
 
 
 

 
LISTA RANKINGOWA 

projektów zgłoszonych 
w programie wsparcia inicjatyw społeczności UAM 

Fund_Akcja 
Edycja IV  

 
 
Osoba opiniująca:   

Jednostka:  

 
 
 
Wnioskodawca:  Miejsce w rankingu:  
Numer wniosku:  
Uzasadnienie opinii:  

 
 
Wnioskodawca:  Miejsce w rankingu:  
Numer wniosku:  
Uzasadnienie opinii:  

 
 
Wnioskodawca:  Miejsce w rankingu:  
Numer wniosku:  
Uzasadnienie opinii:  

 
 
Wnioskodawca:  Miejsce w rankingu:  
Numer wniosku:  
Uzasadnienie opinii:  

 
 
Wnioskodawca:  Miejsce w rankingu:  
Numer wniosku:  
Uzasadnienie opinii:  

 


