KONKURS - PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW
Regulamin
§ 1 Założenia Ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, określane dalej jako
CBMN.
2. Celem konkursu jest realizacja zadań statutowych CBMN, a w szczególności wsparcie prac
badawczych młodych naukowców, w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań Mniejszości
Niemieckiej oraz do tradycji badań nad Mniejszością Niemiecką.
3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla
Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
4. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która dokonała zgłoszenia do udziału
w Konkursie poprzez przesłanie wniosku spełniającego wymogi formalne określone
w Regulaminie oraz Ogłoszeniu Konkursu („Uczestnik”).
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu,
wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami
Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku opracowanego przy wykorzystaniu
formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz opinii opiekuna naukowego.
8. O liczbie realizowanych projektów badawczych oraz wysokości ich dofinansowania decyduje
Komisja Konkursowa.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wnioski konkursowe zagubione lub
utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia
komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
10. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i terminów składania wniosków zostaną zawarte
w Ogłoszeniu Konkursu.
11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
nr 2016/679. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych.
13. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
14. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak tej zgody uniemożliwia
uczestnictwo w Konkursie.

§ 2 Komisja Konkursowa
1. Wnioski konkursowe zostaną rozpatrzone przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową,
zwaną dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą:
- dwaj przedstawiciele Zarządu CBMN,
- dwaj przedstawiciele Rady Naukowej CBMN,
- przedstawiciel Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
3. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji. Do obowiązków
Przewodniczącego należy prowadzenie prac Komisji i bieżąca współpraca z biurem CBMN.
4. W razie konieczności Komisja może obradować zdalnie lub hybrydowo.
5. Celem pracy Komisji jest wyłonienie w ramach konkursu projektów badawczych młodych
naukowców, które będą realizowane na zamówienie CBMN.
6. Przewodniczący Komisji w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zwołuje
posiedzenie Komisji, na którym zostaną wyłonione projekty zakwalifikowane do realizacji.
7. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem
rozstrzygającym jest Komisja.
8. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja
w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
§ 3 Tryb Pracy Komisji
1. Przed pierwszym posiedzeniem Komisji jej Członkowie otrzymają do indywidualnej oceny
wnioski spełniające wymogi formalne (w wersji elektronicznej).
2. Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny każdego wniosku w oparciu
o przyjęte kryteria oceny wniosków (na Karcie oceny wniosku, stanowiącej załącznik nr 2).
3. Wypełnione Karty oceny wniosku członkowie Komisji przesyłają drogą mailową do Prezesa
CBMN, który na ich podstawie sporządza zestawienie wyników postępowania konkursowego
i przedstawia je Komisji pod obrady.
4. Lista rankingowa ma charakter opiniodawczy, natomiast o ostatecznym wyborze Zwycięzców
Konkursu decydują członkowie Komisji w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku
braku większości głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu. Decyzja oraz protokół
zostaje przekazany niezwłocznie do biura CBMN celem realizacji.
5. Decyzje Komisji są ważne tylko wówczas, gdy w jej posiedzeniu bierze udział przynajmniej
trzech jej członków.
6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w wiadomości mailowej, wysyłanej do wszystkich
uczestników, nie później niż w dniu następującym po dniu obrad Komisji. Organizator
zastrzega sobie prawo do jednorazowego przesunięcia ogłoszenia wyników, jednak nie
dłużej niż o dwa tygodnie.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem prac Komisji rozstrzyga Zarząd CBMN.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd CBMN.

Załączniki:
1. Wniosek

2. Karta oceny wniosku

