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REGULAMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA 

DOFINANSOWANIA W RAMACH TWORZENIA MATERIAŁÓW DO 
PLATFORMY POLITEKA 

 
Centrum e-Edukacji przyznaje dofinansowanie w ramach tworzenia otwartych materiałów edukacyjnych do 
udostępnienia na platformie PoliTEKA na podstawie zadania 7 poz. 71 projektu „Programowanie 
doskonałości-PK XXI 2.0.Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22*, nr umowy 
POWR.03.05.00-00-z224/17.  Wnioskodawcą może zostać każdy twórca edukacyjnych materiałów 
tekstowych / multimedialnych, które zostaną  umieszczone na platformie otwartych zasobów edukacyjnych 
Politechniki Krakowskiej poliTEKA. Niniejszy Regulamin określa zasady ubiegania się o dotację oraz zasady 
przyznawania dofinansowania. 

 
I. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE 
1. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w kwocie 830 zł brutto przeznaczoną na przygotowanie 

materiałów edukacyjnych I udostępnienie ich na platformie PoliTEKA poprzez wypełnienie 
formularza zamieszczonego na stronie Centrum: politeka.pk.edu.pl. 

2. W czasie trwania jednego naboru Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden formularz, każdy 
odpowiadający jednemu materiałowi. 

 
WYPEŁNIANIE FORMULARZA 

3. W trakcie wypełniania Wnioskodawca podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe wraz z opisem 
materiałów. 

4. Dokumenty można składać w formie plików elektronicznych oraz osobiście w biurze Centrum  
e-Edukacji. 

5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wnioskodawca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie 
otrzymania wniosku. 

6. Weryfikacja danych Wnioskodawcy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych. 
7. W przypadku  koniecznych  korekt  lub  też  negatywnej  weryfikacji,  Wnioskodawca  otrzyma 

wiadomość  na podany adres e-mail z instrukcją dalszego postępowania. 
 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINASOWANIA 

8. W celu oceny wniosku Centrum e-Edukacji powołuje trzyosobową komisję zwaną dalej Komisją, nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 

9. Decyzja Komisji w sprawie dofinansowania przekazywana jest Wnioskodawcy w formie 
elektronicznej na   adres   e-mail Wnioskodawcy.  

10. W przypadku decyzji negatywnej Komisja nie jest zobowiązana do określenia przyczyn swojego 
stanowiska. 

11. W przypadku decyzji pozytywnej, Wnioskodawca otrzyma umowę oraz wszystkie dodatkowe 
dokumenty wymagane do złożenia w biurze projektu. Formularz złożony przez Wnioskodawcę jest 
załącznikiem do umowy i stanowi jednocześnie protokół odbioru zakończonego dzieła i 
umieszczonego na platformie poliTEKA. 

12. W przypadku pozytywnej decyzji, dofinansowanie przekazywane jest na podstawie odrębnej umowy 
o dzieło zawieranej pomiędzy koordynatorem merytorycznym projektu POWER PK XXI 2.0 
działającym w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Krakowskiej a 
Wnioskodawcą. 
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13. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie zadania 7 poz. 71 projektu „Programowanie 
doskonałości-PK XXI 2.0.Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22*, nr umowy 
POWR.03.05.00-00-z224/17,  

14. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Centrum podlegają jego merytorycznej  kontroli. 

15. Niniejszy Regulamin ma w odniesieniu do Centrum charakter wyłącznie wewnętrzny i nie stanowi 
podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Centrum. Nie ogranicza to ani nie wyłącza nałożonych na 
podmioty korzystające ze wsparcia zobowiązań, które wynikają z niniejszego Regulaminu i umów  
o dzieło. 
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