Załącznik nr1
do Regulaminu udzielania dotacji
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Szczegółowy opis Programu
Czym jest Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki?
Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki jest programem dotacyjnym uruchomionym przez
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) skierowanym do uczelni wyższych działających w
granicach GZM. Fundusz jest jednym z przedsięwzięć w ramach działania pn. „Metropolia Nauki”
ujętego w Programie Działań Strategicznych GZM.
Dlaczego wspieramy uczelnie?
Chcąc przeciwdziałać niekorzystnym trendom demograficznym, należy przekonać młodzież
mieszkającą na terenie GZM oraz młodzież z innych części Polski i Europy Środkowej, że warto
studiować i zamieszkać w GZM. Konieczne są systemowe rozwiązania i mechanizmy. GZM jako
instytucja odpowiedzialna za rozwój społeczno-gospodarczy regionu chce wspierać uczelnie w
działaniach zmierzających do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjno-naukowej. Młodzież
stanowi istotną grupę docelową dla przyszłości GZM. Jak wynika z raportu „Studenci i uczelnie wyższe
na terenie GZM” przygotowanego przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej Urzędu
Metropolitalnego GZM w roku akademickim 2019/2020 w GZM funkcjonowało 18 uczelni wyższych
oraz 6 filii (wydziałów zamiejscowych), zlokalizowanych w 7 miastach, z czego 8 to uczelnie publiczne,
a 16 niepubliczne. W roku akademickim 2019/2020 w GZM studiowało 88,9 tys. studentów, co
stanowiło 79,1 proc. studentów wszystkich uczelni w województwie śląskim i 7,4 proc. studentów w
całym kraju. Największy udział liczby studentów w kraju w 2019 r. posiada Warszawa (18,2 proc.),
następnie Kraków (10,8 proc.), Wrocław (9 proc.) i Poznań (8,5 proc.). GZM natomiast uplasowała się
przed Trójmiastem (6,4 proc.), Łodzią (5,4 proc.) i Lublinem (5 proc.) Wyniki raportu pokazują również,
że uczelnie zlokalizowane w GZM cieszą się popularnością przede wszystkim wśród studentów z woj.
śląskiego – to aż 80 proc. studentów, a w dalszej kolejności przyjeżdżają oni z województw ościennych:
małopolskiego (9,2 proc.), świętokrzyskiego (1,8 proc.) oraz opolskiego (1,7 proc.). Wiąże się to nie
tylko z czasowym pobytem, ale także z szansą na chociaż stopniową poprawę sytuacji demograficznej
regionu. Interesującą informacją zawartą w opracowaniu, jest również kraj pochodzenia cudzoziemców
studiujących w Metropolii – pochodzili aż ze 100 krajów.
Bazując na tych danych i widząc potencjał w nauce jako części gospodarczego i społecznego
ekosystemu Metropolii podejmujemy działania, które mają zachęcać uczniów do studiowania i wiązania
swojej przyszłości z Metropolią. To także sygnał dla inwestorów, że mogą liczyć na wykwalifikowane
kadry z dużym potencjałem rozwoju zawodowego.
Cel programu
Głównym celem programu jest wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju nauki na obszarze
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Cele szczegółowe programu to:
1. Zacieśnienie współpracy pomiędzy GZM a uczelniami znajdującymi się na jej obszarze.

2. GZM jako innowacyjny ośrodek akademicki, miejsce dla rozwoju talentów – stworzenie
warunków do pobudzania kreatywności studentów i wykładowców, wykorzystania ich
potencjału.
3. Oddziaływanie na zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni i jej dostosowanie do
przyszłych trendów rozwojowych.
4. GZM jako platforma współpracy w ramach poczwórnej helisy: samorząd, nauka, biznes,
mieszkańcy.
Wsparcie finansowe GZM ma formę dotacji i obejmuje obszary ujęte w art. 11 ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022. Poz.574, z późn. Zm.)
Obszary tematyczne Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki
Obszar tematyczny 1: Światowej klasy naukowcy w Metropolii.
Obszar zakłada dofinansowanie dla projektów, w ramach których wykładowcy z najwyżej notowanych
w światowych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci znaczących nagród w skali globalnej,
czy też osobowości w świecie artystycznym, będą prowadzili zajęcia oraz inne aktywności na uczelniach
GZM. W przypadku uczelni artystycznych, zapraszana osoba nie musi reprezentować uczelni wyższej,
nie jest wymagana jej afiliacja na uczeni.
Otrzymanie dotacji i jej rozliczenie musi nastąpić w tym samym roku budżetowym.
Alokacja (w PLN) dla obszaru tematycznego 1 na lata 2022-2024 wynosi 3 300 000,00PLN z czego:
• 1.750.000,00 PLN w 2022 r.
• 700.000,00 PLN w 2023 r.
• 850.000,00 PLN w 2024 r.
GZM zastrzega sobie prawo do zmiany kwot alokacji przeznaczonej na obszar nr 1.
Zadania kwalifikujące się do wsparcia w ramach obszaru tematycznego 1: warsztaty, konsultacje,
doradztwo, zajęcia ze studentami, doktorantami, recenzowanie prac, prowadzenie sympozjów,
przygotowywanie artykułów, publikacji, udział w debatach oraz innych działań służących poszerzeniu
i uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej uczelni, w zakresie szeroko rozumianej działalności naukowej i
dydaktycznej, wykłady otwarte, koncerty i wystawy jedynie w przypadku uczelni artystycznych.
Koszty kwalifikowalne: koszty wynagrodzenia naukowca, koszty promocji projektu, koszty tłumaczeń
(tylko dla aktywności otwartych realizowanych na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji
na odległość)
Poziom dofinansowania ze środków GZM:
a) w przypadku aktywności realizowanych zdalnie (za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej) 60 proc. kosztów kwalifikowalnych
b) w przypadku aktywności realizowanych hybrydowo (rozumiane jako połączenie aktywności na
miejscu z aktywnościami realizowanymi zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej) 75 proc. kosztów kwalifikowalnych
c) w przypadku aktywności realizowanych na miejscu 99 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz kryteria oceny projektów znajdują się w załączniku nr 2.1
Kalendarz planowanych naborów. GZM zastrzega sobie prawo do jego aktualizacji w zależności od
dostępności środków finansowych.
Rok

Data składania wniosków

2022

od daty przyjęcia Regulaminu przez Zarząd do 30 września 2022

2023

od 1 do 28 lutego 2023, od 1 do 30 września 2023

2024

od 1 do 29 lutego 2024, od 1 do 30 września 2024

Charakter przyznawanego wsparcia: dotacja

Obszar tematyczny 2: Wsparcie badań.
Obszar zakłada dofinansowanie projektów polegających na:
a. prowadzeniu badań niezbędnych w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora na
uczelniach znajdujących się w granicach GZM;
b. prowadzeniu projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych
w stopniu doktora.
Wsparciem finansowym objęte będę jedynie te projekty, które dotyczą obszarów ujętych w Programie
Działań Strategicznych GZM do roku 2022 (docelowo ze Strategią Rozwoju GZM na lata 2023-2027,
z perspektywą do 2035 roku) lub Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 –
Inteligentne Śląskie.
Otrzymanie dotacji i jej rozliczenie musi nastąpić w tym samym roku budżetowym. W ciągu roku
budżetowego uczelnia może złożyć maksymalnie dwa projekty o dofinansowanie. Każdy z nich musi
obejmować minimum pięć osób spełniających kryteria opisane w podpunktach a) oraz b).
Alokacja (w PLN) dla obszaru tematycznego 2 na lata 2022-2024 wynosi: 1 000 000,00 PLN, z czego:
• 300 000,00 PLN w 2022 roku
• 400 000,00 PLN w 2023 roku
• 300 000,00 PLN w 2024 roku
GZM zastrzega sobie prawo do zmiany kwot alokacji przeznaczonej na obszar nr 2.
Zadania kwalifikujące się do wsparcia w ramach obszaru tematycznego 2: udział w konferencjach w
charakterze aktywnego mówcy prezentującego wyniki prowadzonych badań. Publikacje w
czasopismach. Publikacje w seriach monograficznych (artykuły) / rozdziały w antologii / rozdziały w
opracowaniach redakcyjnych / monografie w całości etc. (zgodnie z obowiązującym na dzień składania
wniosku o dotację komunikatem Ministra właściwego ds. nauki w sprawie wykazu czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych) oraz badania zlecone na
zewnątrz.
Koszty kwalifikowalne: koszty związane z opłatami w wydarzeniach naukowych np. wpisowe, opłata
rejestracyjna itp., tłumaczenia na potrzeby publikacji w zagranicznych wydawnictwach naukowych,
koszty związane z publikacją artykułu/artykułów naukowych, koszty przygotowania oraz opracowania
danych, koszty promocji projektu.
Poziom dofinansowania ze środków GZM: 90 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz kryteria oceny projektów znajdują się w załączniku nr 2.2
Kalendarz planowanych naborów. GZM zastrzega sobie prawo do jego aktualizacji w zależności od
dostępności środków finansowych.
Rok

Data składania wniosków

2022

od daty przyjęcia Regulaminu przez Zarząd do 30 września 2022

2023
2024

Od 1 do 28 lutego 2023, od 1 do 30 września 2023
Od 1 do 29 lutego 2024, od 1 do 30 września 2024

Charakter przyznawanego wsparcia: dotacja
Obszar tematyczny 3: Nowatorskie metody kształcenia.
Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na realizacji nowatorskich (w skali uczelni)
programów edukacyjnych kierowanych do studentów uczelni w tym w szczególności programów
skupionych na: aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych (w szczególności instytucje publiczne,
inne uczelnie, organizacje pozarządowe, sektor biznesu); programów realizowanych we współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i
standardów dla usług powszechnych, a także programów pogłębiających możliwość kształcenia
praktycznego / kształcenia w działaniu. Wsparciem finansowym objęte będę jedynie te projekty, które
dotyczą obszarów ujętych w Programie Działań Strategicznych GZM do roku 2022 (docelowo ze
Strategią Rozwoju GZM na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 roku) lub Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie.

Otrzymanie dotacji i jej rozliczenie musi nastąpić w tym samym roku budżetowym.
Alokacja (w PLN) dla obszaru tematycznego 3 na lata 2022-2024 wynosi: 750 000,00PLN, z czego;
• 250 000,00 PLN w 2022 roku
• 250 000,00 PLN w 2023 roku
• 250 000,00 PLN w 2024 roku
GZM zastrzega sobie prawo do zmiany kwot alokacji przeznaczonej na obszar nr 3.
Zadania kwalifikujące się do wsparcia w ramach obszaru tematycznego 3: projekty pilotażowe
dotyczące uruchomienia nowego kierunku studiów, modyfikacja siatki godzin, przygotowanie studiów
przypadku, opracowanie sylabusów.
Koszty kwalifikowalne: koszty ekspertów zewnętrznych, koszty promocji projektu, koszty
przygotowania i produkcji materiałów dydaktycznych (opracowanie graficzne, nagrania video, korekta,
druk, itp.) bez kosztów transportu materiałów.
Poziom dofinansowania ze środków GZM: 90 proc. kosztów kwalifikowalnych
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz kryteria oceny projektów znajdują się w załączniku nr 2.3
Kalendarz planowanych naborów. GZM zastrzega sobie prawo do jego aktualizacji w zależności od
dostępności środków finansowych.
Rok

Data składania wniosków

2022

od daty przyjęcia Regulaminu przez Zarząd do 30 września 2022

2023

od 1 do 28 lutego 2023, od 1 do 30 września 2023

2024

od 1 do 29 lutego 2024, od 1 do 30 września 2024

Charakter przyznawanego wsparcia: dotacja
Obszar tematyczny 4: Konkursy i wydarzenia naukowe.
Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na udziale studentów, kół naukowych,
działających na uczelniach wyższych w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach o charakterze
współzawodnictwa naukowego jak również organizację takich wydarzeń na obszarze GZM.
Otrzymanie dotacji i jej rozliczenie musi nastąpić w tym samym roku budżetowym.
Alokacja (w PLN) dla obszaru tematycznego 4 na lata 2022-2024 wynosi: 500 000,00 PLN, z czego;
• 150 000,00 PLN w roku 2022
• 200 000,00 PLN w roku 2023
• 150 000,00 PLN w roku 2024
GZM zastrzega sobie prawo do zmiany kwot alokacji przeznaczonej na obszar nr 4.
Zadania kwalifikujące się do wsparcia w ramach obszaru tematycznego 4: udział w krajowych i
międzynarodowych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa naukowego, wydarzenia te należy
rozumieć jako: konkursy, gry strategiczne, hackatony, debaty, sympozja, jak również organizacja
wydarzeń o charakterze współzawodnictwa naukowego, o zasięgu minimum krajowym, na obszarze
GZM.
Koszty kwalifikowalne: koszty opłat startowych (wpisowe, opłata rejestracyjna) i/lub koszt udziału w
wydarzeniu krajowym lub międzynarodowym, koszt transportu materiałów, urządzeń niezbędnych dla
udziału w wydarzeniu, koszty organizacyjne niezbędne dla organizacji wydarzenia na obszarze GZM tj.
koszty infrastruktury technicznej, bez wynajmu powierzchni, koszty związane z transmisją wydarzenia
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, koszty tłumaczeń, koszty promocji projektu.
Poziom dofinansowania ze środków GZM: 90 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz kryteria oceny projektów znajdują się w załączniku nr 2.4
Kalendarz planowanych naborów. GZM zastrzega sobie prawo do jego aktualizacji w zależności od
dostępności środków finansowych.
Rok

Data składania wniosków

2022

od daty przyjęcia Regulaminu przez Zarząd do 30 września 2022

2023
2024

od 1 do 28 lutego 2023, od 1 do 30 września 2023
od 1 do 29 lutego 2024, od 1 do 30 września 2024

Charakter przyznawanego wsparcia: dotacja
Obszar tematyczny 5: Studiuj w Metropolii.
W ramach obszaru dofinansowane będą projekty polegające na:
a. tworzeniu przez uczelnie indywidualnych programów kształcenia dla studentów pierwszego
roku będących laureatami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów artystycznych i
sportowych dla szkół ponadpodstawowych w celu podejmowania studiów na uczelniach
znajdujących na obszarze GZM;
b. podejmowaniu przez uczelnie wyższe znajdujące się w granicach GZM inicjatyw naukowych
adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru GZM zachęcających do
podejmowania dalszej nauki na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za wyjątkiem
kursów przygotowujących do matury oraz innych egzaminów państwowych i
międzynarodowych.
Otrzymanie dotacji i jej rozliczenie musi nastąpić w tym samym roku budżetowym.
W ciągu roku budżetowego uczelnia może złożyć maksymalnie dwa projekty o dofinansowanie.
Alokacja (w PLN) dla obszaru tematycznego 5 na lata 2022-2024 wynosi: 750 000,00 PLN, z czego:
• 250 000,00 PLN w roku 2022
• 250 000,00 PLN w roku 2023
• 250 000,00 PLN w roku 2024
GZM zastrzega sobie prawo do zmiany kwot alokacji przeznaczonej na obszar nr 5.
Zadania kwalifikujące się do wsparcia w ramach obszaru tematycznego 5: organizowanie szkół letnich,
zajęć pozaszkolnych, zajęć na uczelniach skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych,
tworzenie programów mentorskich, indywidulanych ścieżek rozwoju, kształcenie patronackie,
tworzenie programów współpracy o charakterze naukowym przez uczelnie wyższe działające w
granicach GZM adresowanych do szkół.
Koszty kwalifikowalne: koszty niezbędne dla organizacji wydarzenia na obszarze GZM tj. koszty
infrastruktury technicznej, bez wynajmu powierzchni, koszty związane z transmisją wydarzenia za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, koszty tłumaczeń, koszty przygotowania i
produkcji materiałów dydaktycznych (opracowanie graficzne, nagrania video, korekta, druk, itp.) bez
kosztów transportu materiałów, koszty wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych, koszty promocji
projektu.
Poziom dofinansowania ze środków GZM: 90 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz kryteria oceny projektów znajdują się w załączniku nr 2.5
Kalendarz planowanych naborów. GZM zastrzega sobie prawo do jego aktualizacji w zależności od
dostępności środków finansowych.
Rok

Data składania wniosków

2022

od daty przyjęcia Regulaminu przez Zarząd do 30 września 2022

2023

od 1 do 28 lutego 2023, od 1 do 30 września 2023

2024

od 1 do 29 lutego 2024, od 1 do 30 września 2024

Charakter przyznawanego wsparcia: dotacja

