Regulamin
składania wniosków i przyznawania dofinansowania do projektów z budżetu
Samorządu Doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


I. Postanowienia ogólne

·	Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczenie pieniężne (dotacja) przyznawane przez Samorząd Doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (zwanym dalej Samorządem) uczestnikom Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (zwanych dalej doktorantami) celem dofinansowania do projektów promujących pracę doktorantów. Świadczenie to odbywa się głównie na zasadzie zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wcześniej zaakceptowanego przez Samorząd projektu.
·	Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie projektu,:
a) w którym bierze udział minimum trzech doktorantów, przy czym jeżeli projekt realizowany jest w formie konferencji lub sympozjum może brać w nim udział jedna osoba,
b)  który nie jest realizacją pracy badawczej żadnego z doktorantów,
c)  który promuje pracę doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
d) oraz który nie narusza interesu doktorantów i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
·	Samorząd finansuje lub współfinansuje w szczególności:
·	organizację wystaw,
·	czynny  udział w konferencjach lub sympozjach, przy czym za czynny udział uważa się wygłoszenie referatu,
·	charytatywny udział w konferencjach lub sympozjach przy czym udział taki powinien być potwierdzony pisemnym zaproszeniem organizatora,
·	organizację konferencji i sympozjów,
·	organizację warsztatów.
·	Dofinansowanie obejmuje w szczególności:
·	koszty związane z promocją projektu w mediach,
·	 transport dzieł oraz uczestników,
·	 druk plakatów, ulotek, katalogu (konieczność realizacji przetargu - dział gospodarczy),
·	 podstawowe koszty zakwaterowania,
·	 ochronę dzieł,
·	 wynajem sprzętu potrzebnego do zorganizowania wystawy, konferencji, sympozjum   warsztatów,
·	uzasadniony zakup materiałów, takich jak na przykład: flamastry, markery, taśmy klejące, papier biurowy, gwoździe, żarówki  itp.-potrzebnych do zorganizowania wystawy, sympozjów, konferencji, warsztatów. (konieczność realizacji przetargu - dział gospodarczy)
·	Samorząd nie finansuje i nie współfinansuje projektów: 
·	 realizowanych dla osiągnięcia zysku,
·	o charakterze politycznym,
·	 związanych z wyjazdem na kolonie, obozy, plenery,
·	 będących realizacją pracy badawczej doktorantów.
Samorząd nie finansuje i nie współfinansuje działań związanych z realizacją projektu   w szczególności takich jak:
·	remont i wyposażenie pomieszczeń,
·	inwestycje o charakterze budowlanym,
·	zakup benzyny,
·	 zakup sprzętu RTV,

·	Doktoranci wybierają spośród siebie Koordynatora Projektu, który reprezentuje daną grupę doktorantów przed Samorządem i jest władny do występowania w imieniu grupy, podejmowania decyzji a w szczególności jest odpowiedzialny za złożenie, realizację i rozliczenie wniosku.

II. Składanie wniosku

·	Wniosek o dofinansowanie należy składać na formularzu „Wniosek o dofinansowanie projektu"/ „Wniosek o dofinansowanie udziału doktoranta w konferencji/sympozjum”
(zwanym dalej wnioskiem), dostępnym na stronie internetowej: https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/akademia/srodowiskowe-studia-doktoranckie/2016-12-12-08-49-10 Wniosek stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Wniosek złożony w innej formie nie będzie rozpatrywany. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest poprawne wypełnienie wszystkich jego pól.
·	 Razem z wnioskiem doktoranci przedstawiają Samorządowi na piśmie decyzję o wyborze Koordynatora projektu wraz z upoważnieniem do występowania w ich imieniu w zakresie wskazanym w części I, pkt. 6 niniejszego Regulaminu.
·	Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu po ogłoszeniu naboru przez Samorząd Doktorantów.
·	Doktoranci nie mogą ubiegać się o ponowne dofinansowanie tej części projektu, która już raz została objęta dofinansowaniem.
·	Termin składania wniosków ogłaszany jest każdorazowo przez Samorząd. 
·	Wnioski należy składać drogą mailową na adres:  samorzad.doktorantow.asp@gmail.com (z podaniem w tytule informacji: Imię i nazwisko "wniosek o dofinansowanie")
·	Samorząd zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia wniosku, przekazania dodatkowych informacji nie objętych wnioskiem lub doręczenia dokumentów uznanych przez Samorząd za istotne. 





III. Rozpatrywanie wniosków

·	Wnioski rozpatrywane  są w terminie do trzech tygodni od terminu złożenia wniosku.
·	Decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu podejmowana jest przez Samorząd na podstawie uchwały.
·	Samorząd przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę przede wszystkim:
·	cel przedsięwzięcia i jego zgodność z zapisami niniejszego Regulaminu,
·	 zakres projektu, w tym ustalenie czy realizacja projektu przyczyni się do promowania działalności doktorantów,
·	 możliwości finansowe Samorządu w stosunku do ilości i wartości wszystkich wniosków złożonych w danym terminie,
·	dotychczasową współpracę z doktorantami i Koordynatorem Projektu, w tym spełnienie obowiązków przekazania raportów i rozliczeń z realizacji projektów finansowanych przez Samorząd,
·	obiektywną możliwość realizacji projektu,
·	 kompletność i wiarygodność informacji we wniosku.
·	Samorząd ma pełną swobodę decydowania o przyznaniu i o wysokości dofinansowania.
·	Samorząd ma prawo przyznać część wnioskowanego dofinansowania przy czym ograniczenie może  dotyczyć jego wysokości lub  konkretnych rodzajów wydatków.
·	Decyzję  w zakresie dofinansowania projektu wraz z uzasadnieniem  Samorząd przekazuje Koordynatorowi Projektu  w drodze  mailowej .


IV. Rozliczenie oraz przekazywanie dofinansowania

·	W przypadku przyznania przez Samorząd dofinansowania projektu, w ciągu 14 dni od powiadomienia Koordynatora Projektu o tym fakcie, podpisana zostaje Umowa między Samorządem a Koordynatorem Projektu dotycząca szczegółów dofinansowania. Umowa jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
·	 Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Samorządu podlegają merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Samorządu.
·	 Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki określone w  niniejszym regulaminie.
·	 Projekt objęty dofinansowaniem powinien być zrealizowany najpóźniej do 30 listopada tego samego roku kalendarzowego, w którym przyznana została dotacja, zgodnie z terminem określonym przez Koordynatora Projektu na wniosku. W przypadku niewywiązania się z w/w terminu Samorząd zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o dofinansowaniu.
·	Raport ze sposobu wykorzystania dofinansowania na realizację projektu dostarczony w terminie do 30 listopada. W przypadku konieczności przedłużenia terminu do złożenia tego raportu, niezbędna jest uprzednia pisemna prośba Koordynatora Projektu oraz zgoda Samorządu wyrażona w formie pisemnej.
·	Niewykorzystane środki pozostają w puli budżetu Samorządu.
·	Dofinansowanie przekazywane jest tylko na podstawie zaakceptowanych przez Samorząd i Kierownika ŚSD rachunków i faktur oraz dołączonego do nich opisu. Wszystkie rachunki i faktury muszą zostać doręczone do Kwestury Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura ta została wystawiona.
·	 Nie dostarczenie faktury/rachunku w terminie oraz nieprzedstawienie raportu ze sposobu wykorzystania dofinansowania na realizację projektu, bądź też brak akceptacji ze strony Samorządu, powoduje utratę przyznanego dofinansowania.
·	 Dofinansowanie udzielane jest w złotych polskich. Samorząd nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem dofinansowania na rzecz Koordynatora Projektu.
·	 Dofinansowanie przekazywane jest w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Koordynatora Projektu określony w umowie dotacji lub wypłacane w gotówce w Kasie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
·	 Dofinansowanie nie może być przekazane na rzecz osób trzecich nieokreślonych w Umowie, bez uprzedniego pisemnego wystąpienia Koordynatora Projektu oraz zgody Samorządu wyrażonej w formie pisemnej.

V. Postanowienia końcowe

·	Decyzje Samorządu w zakresie dofinansowania projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
·	 Dofinansowanie projektów, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest dobrowolną formą wspierania działalności doktorantów i nie może być przedmiotem żadnych roszczeń doktorantów bądź osób trzecich.
·	Regulamin obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Samorządu wprowadzającej Regulamin.
·	 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w trybie ustalonym dla wprowadzenia Regulaminu.


Załączniki:

·	Wniosek o dofinansowanie projektu.
·	Wniosek o dofinansowanie udziału doktoranta w konferencji/sympozjum.
·	Umowa - dotycząca szczegółów dofinansowania.
·	Druk- Upoważnienie koordynatora.

