
Regulamin dofinansowania prac naukowo-badawczych przez PTN AIDS 

 

1. O przyznanie grantu na realizację pracy naukowo-badawczej może ubiegać się każdy  

członek PTN AIDS, będący członkiem Towarzystwa przez co najmniej 1 rok i nie 

zalegający  z składkami członkowskimi. 

 

2. Wnioski składane są na adres Zarządu Głównego (Sekretarz).   

 

3. Składanie wniosków odbywa się 2x w roku w terminach do 01 maja oraz do 01 

listopada. Rozpatrywanie wniosków wraz z akceptacją kosztorysu odbywa się do 30 

czerwca dla wniosków złożonych do 01 maja i do 30 listopada dla wniosków 

złożonych do 01 listopada.   

 

4. Wniosek powinien być zaakceptowany przez Kierownika Ośrodka z którego pochodzi. 

 

5. Każdy wniosek jest recenzowany przez 2 niezależnych recenzentów (wybranych 

przez Zarząd Główny lub Prezydium ) i opinia przedstawiana na Zebraniu Zarządu 

Głównego, który akceptuje lub odrzuca wniosek. 

 

6. Wniosek powinien zawierać opis projektu badawczego w tym: cel naukowy, 

metodykę badania, spodziewane wyniki, ramy czasowe projektu, kosztorys ujmujący 

informację o ewentualnych innych źródłach finansowania, zgodę komisji bioetycznej. 

 

7. Finansowanie projektu badawczego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł na projekt 

z jednego Ośrodka, a 30 000 na projekt wieloośrodkowy (co najmniej trzy Ośrodki), i 

nie może być dłuższe niż 24 miesiące. Preferowane są badania wieloośrodkowe; na 

takie badania możliwe jest uzyskanie większego dofinansowania. Wyjątkowo kwota 

dofinansowania może być wyższa, indywidualnie przyznana przez Zarząd Główny, 

jeśli projekt dotyczy niezwykle istotnych zagadnień, uznanych przez Zarząd Główny 

za priorytetowe.  

 

8. Możliwe jest również finansowanie projektów młodego badacza realizowanego przez 

osoby do 35 roku życia w kwocie do 10 000 zł.  

 

9. Honoraria dla wykonawców w grantach nie mogą przekraczać 20% całości kosztów 

projektu. 

 

10. Po 12 miesiącach realizacji kierownik projektu składa raport z przebiegu badań. 

Złożenie raportu warunkuje dalsze finansowanie projektu. Po zakończeniu projektu 

kierownik grantu winien przedstawić ZG merytoryczny i finansowy raport z realizacji 

projektu badawczego najpóźniej w terminie do 4 miesięcy od zakończenia grantu, 

przy czym niezbędnym elementem raportu merytorycznego jest potwierdzenie 

opublikowania lub zgłoszenia pracy do druku w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym.  

 

11.  Ostateczne rozliczenie grantu następuje w terminie nie dłuższym niż 6  miesięcy od 

zakończenia finansowania, w formie publikacji w recenzowanym czasopiśmie 

(potwierdzenia przyjęcia publikacji do druku) – w wyjątkowych sytuacjach na 

wniosek kierownika projektu okres ten może być wydłużony o max 6 miesięcy  



12.  Niezrealizowanie grantu skutkuje zwrotem kosztów poniesionych przez 

Towarzystwo, przeznaczonych na realizację grantu.  

 

13.  Finansowanie projektów może być realizowane w miarę możliwości finansowych 

PTN AIDS. W razie utracenia możliwości finansowania taka informacja pojawi się 

natychmiast na stronie internetowej Towarzystwa.  

 

 


