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REGULAMIN  

Konkursu o dofinansowanie projektów studenckich  

     w ramach FUNDUSZU AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ (FAST) 

II NABÓR W EDYCJI 2020  

 

Realizując strategię rozwoju Wrocławia „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”  

i mając na względzie rolę środowisk studenckich w budowaniu gospodarki opartej na 

wiedzy, potrzebę koordynacji działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości 

akademickiej we Wrocławiu, a także znaczenie tych aktywności dla promocji Wrocławia 

jako miasta przyjaznego społecznościom akademickim, Miasto Wrocław przystępuje  

do organizacji i realizacji programu wsparcia inicjatyw studenckich pod nazwą  

Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST). 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1) Konkurs ogłoszony jest w ramach Funduszu Aktywności Studenckich (FAST), którego 

celem jest wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, inwentyki oraz doskonałości 

naukowej studentów i doktorantów wrocławskich uczelni.  

2) Konkurs adresowany jest do kół naukowych, organizacji oraz grup studenckich 

prowadzących działalność na wrocławskich uczelniach. 

3) Komisję konkursową powołuje Prezydent Wrocławia. 

4) W ramach Konkursu każdego roku odbędą się dwa nabory wniosków po jednym  

dla każdego półrocza. Dla każdego naboru komisja rozdysponuje w odpowiednich 

proporcjach środki przewidziane dla niniejszego Konkursu na dany rok.    

5) Wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść do 5 000 złotych,  

z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, w których komisja może podjąć decyzję  

o zwiększeniu wartości jednorazowego dofinansowania; .  

6) Dofinansowanie działań wyłonionych w ramach Konkursu odbywa się na podstawie 

umowy dwustronnej pomiędzy Gminą Wrocław a uczelnią, na której działalność 

prowadzi określone koło naukowe, organizacja czy grupa studencka; dofinasowanie 

określone w zdaniu poprzednim może być przeznaczone tylko i wyłączne na pokrycie 

kosztów bezpośrednich związanych z realizacją projektu.  

7) Organizatorem Konkursu jest Prezydent Wrocławia. 

8) Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Biuro 

Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie). 

 

Zasady konkursu 

§ 2 

1) Do Konkursu mogą przystąpić studenci i/lub doktoranci należący do kół naukowych, 

organizacji lub innych grup prowadzących działalność na wrocławskich uczelniach. 

2) Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie w trybie określonym w „ogłoszeniu o 

Konkursie” wniosku o dofinansowanie, podpisanym przez przedstawicieli uczelni 

umocowanych do jej reprezentowania – rektor lub osoba działająca na mocy jego 

upoważnienia, z którymi związane są koła, organizacje lub grupy studenckie.  
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3) Ogłoszenie o konkursie określające tryb, w tym termin i miejsce składania wniosków 

zostanie opublikowane na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego tj. 

wca.wroc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

4) Ocenie zostaną poddane wszystkie wnioski o dofinansowanie, które pomyślnie 

przejdą procedurę weryfikacji formalnej.  

5) W przypadku wystąpienia braków formalnych w złożonej dokumentacji konkursowej 

organizator poprosi o uzupełnienie ich w wyznaczonym terminie. Jeśli dokumentacja 

pomimo wezwania nie zostanie uzupełniona we wskazanym terminie, uznaje się, że 

nie spełnia wymagań formalnych i zostaje odrzucona. 

 

Ocena wniosków o dofinansowanie 

§ 3 

1) Komisję konkursową do oceny wniosków złożonych przez partnerstwa powołuje 

Prezydent Wrocławia. 

2) Przewodniczący Komisji konkursowej, którego wskazuje Prezydent Wrocławia  
w momencie powołania Komisji konkursowej, może zwrócić się do osób spoza 
Komisji konkursowej posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie obejmującym 
przyznanie dofinansowania, o ile będzie to koniecznie dla właściwej oceny wniosku. 

3) Rozstrzygając Konkurs Komisja przyznaje dofinansowanie tym kołom, organizacjom 

lub grupom studenckim, których propozycje projektów zostały ocenione najwyżej.  

W procesie oceny komisja bierze pod uwagę takie kwestie jak: 

a) treść projektu, jego charakter (np. wdrożeniowy, akademicki, badawczy)  

z wyszczególnieniem rezultatu końcowego; 

b) dotychczasową działalność i osiągnięcia koła, organizacji czy grupy studenckiej; 

c) czy realizacja projektu zadziała na rzecz podniesienia świadomości studentów w 

zakresie współpracy z przedsiębiorcami/przedsiębiorczości i/lub służy celom 

doskonałości naukowej; 

d) wpływ wypracowanych w ramach projektu rozwiązań na podniesienie jakości życia 

mieszkańców Wrocławia; 

e) dodatkowo punktowana będzie propozycja przygotowania dla mieszkańców 

Wrocławia warsztatu o charakterze otwartym. 

4) Komisja konkursowa ocenia wnioski złożone w ramach Konkursu. W przypadku 

przyznania dofinansowania określa jego kwotę w odniesieniu do konkretnego 

wniosku.  

5) Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.  

6) Umowy na dofinansowanie muszą być podpisane maksymalnie do 4 tygodni od 

momentu ogłoszenia wyników Konkursu na stronach Wrocławskiego Centrum 

Akademickiego tj. wca.wroc.pl oraz, o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności. 

7) Wyniki konkursu zatwierdza Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego 

upoważniona. Wyniki są publikowane na stronie Wrocławskiego Centrum 

Akademickiego tj. wca.wroc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego Wrocławia. 

 

 

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie) 

Urząd Miejski Wrocławia 

Wrocław, kwiecień 2020 r. 


