Załącznik nr 3 do Regulaminu Puli na Projekty Naukowe z dn. 18 grudnia 2018

SZCZEGÓŁOWY PROCES GŁOSOWANIA I PRZYZNAWANIA
DOFINANSOWANIA Z MAŁEJ PULI
1.

W celu wyznaczenia oceny końcowej projektu komisja skrutacyjna
sumuje oceny cząstkowe wystawione dla projektu z pominięciem 10%
najlepszych i 10% najgorszych ocen.

2.

Podział środków między oceniane projekty odbywa się przy
wykorzystaniu systemu klamrowego, gdzie klamrą określa się zbiór
kół o ustalonej liczbie miejsc, w którym koło może uzyskać
maksymalne dofinansowanie równe maksymalnemu dofinansowaniu
określonemu dla danej klamry.

3.

Planowany podział środków między klamry (wysokość dofinansowania
danej klamry, liczbę klamr i liczbę miejsc w danej klamrze) podaje
Przewodniczący RKN wraz z ogłoszeniem podziału środków pomiędzy
Dużą i Małą Pulę. Szczególnym przypadkiem jest wysokość
dofinansowania pierwszej klamry, które jest równe maksymalnemu
możliwemu dofinansowaniu ustalonemu dla Małej Puli w danym roku.
Każda następna klamra ma niższą wartość od maksymalnego
dofinansowania.

4.

Projekty zostają uszeregowane od najmniejszej noty do największej.
Następnie kołom przypisuje się klamry, tak by koła z najniższymi
notami znalazły się w klamrze z najwyższą dostępną kwotą
maksymalnego dofinansowania, do momentu zapełnienia w niej
miejsc. Kolejne klamry są przypisywane kołom z najniższymi notami,
tak by każde koło było maksymalnie w jednej klamrze.

5.

Po przypisaniu wszystkich miejsc w klamrach, kołom przyznaje się
dofinansowanie równe kwocie nie większej niż maksymalna kwota
wnioskowana przez dane koło i nie przekraczająca wysokości
dofinansowania dla danej klamry. Jeśli wysokość dofinansowania
w danej klamrze jest niższa niż minimalna kwota wnioskowana przez
koło, koło to nie otrzymuje dofinansowania. Środki, które nie zostały
rozdzielone w danej klamrze, zostają przekazane do puli
niewykorzystanych środków.

6.

Jeśli po przyznaniu dofinansowań według powyższego schematu
pozostaną niewykorzystane środki rozdziela się je przez powiększenie
każdej klamry o jedno miejsce i zwiększenie lub przyznanie
dofinansowania kołom objętym inną klamrą niż przy wcześniejszym
podziale klamr. Środki rozdane przy wcześniejszym podziale klamr
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nie zostają odebrane. Jeśli pozostałe środki nie pozwalają na
powiększenie każdej z klamr, to w pierwszej kolejności powiększa się
klamry z wyższym dofinansowaniem. Powyższy schemat stosuje się
do momentu gdy pozostałe środki nie pozwalają na powiększenie
choćby jednej z klamr.
7.

W przypadku gdy pozostałe środki nie pozwalają na powiększenie
choćby jednej klamry zostają one przyznane kołu o najniższej nocie,
które otrzymało dofinansowanie większe lub równe niż minimalne
wnioskowane
dofinansowanie
i
mniejsze
niż
maksymalne
wnioskowane
dofinansowanie.
Wysokość
dofinansowania
po
powiększeniu nie może przekraczać maksymalnego wnioskowanego
dofinansowania, a dodatkowo przydzielone środki nie powinny
przekroczyć maksymalnej wartości z danej klamry o więcej niż 500 zł,
chyba że nie ma innej możliwości podziału środków.

8.

Powyższy schemat stosuje się do momentu rozdzielenia wszystkich
środków. W przypadku niemożliwości zastosowania tego schematu
środki rozdzielane są arbitralnie przez Zarząd RKN.

