
 

   

 

Program Międzynarodowe Projekty 
Doktoranckie (MPD) 

 

INFORMACJA O ZMIANIE W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ  

 

 

PROGRAM MIEDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE (MPD) jest realizowany w ramach  

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013  

Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” 

Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” 

 

 

 

 

I. Informacje ogólne 
 
 

1. Dokonuje się zmiany w  postanowieniach dokumentacji konkursowych, wyznaczających 
maksymalny termin zakończenia projektu na datę inną niż 31 grudnia 2015 r.  
Nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji projektów jest dzień 31 grudnia 2015 r.  

2. Niniejszym dokumentem Fundacja wprowadza możliwość przedłużenia projektów dla 
laureatów Programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), spełniających jeden  
z poniższych warunków: 

a) długość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, jest krótsza od maksymalnej 
długości trwania projektu przewidzianej dla danego programu, czyli: 

- dla edycji II  programu MPD -  6 lat  
- dla edycji III  programu MPD - 5 lat,  
- dla edycji IV  programu MPD - 5 lat,  
 



 

   

b) umowa na realizację projektu została zawarta na maksymalny okres trwania projektu 
podany w punkcie 2 lit. a),powyżej i nie byłoby możliwe przedłużenie okresu 
kwalifikowalności wydatków na warunkach wynikających z umowy (par. 10 ust. 9),  
w przypadkach gdy dokumentacja konkursowa wyznaczała najpóźniejszy termin 
zakończenia projektu na datę inną niż 31 grudnia 2015 r.  

 
3. Laureaci mogą wystąpić o wydłużenie projektu do maksymalnej długości trwania projektu 

podanej powyżej na warunkach o których mowa w pkt. 2, przy czym: 

- realizacja projektu musi dobiec końca najpóźniej do końca następnego miesiąca od 
zakończenia ostatniego projektu naukowego realizowanego przez doktorantów,  

- projekty naukowe realizowane przez poszczególnych doktorantów uważa się za 
zakończone w terminie nie później niż do końca miesiąca w którym nastąpiła obrona 
pracy doktorskiej, przy czym nie mogą one trwać dłużej niż 4 lata.  

 
4. Przed złożeniem wniosku o przedłużenie zalecana jest całkowita weryfikacja budżetu  

w celu zidentyfikowania środków niewydatkowanych i co do których zachodzi konieczność 
przesunięć lub które nie zostaną wydatkowane. 

5. Złożenie wniosku jest dobrowolne. 

6. Koordynator projektu MPD składa wniosek w formie pisemnej przygotowany zgodnie 
 z zasadami umowy (par. 10 ust. 10). Wniosek można przesyłać pocztą elektroniczną na 
adres: beata.fraczak@fnp.org.pl lub pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub doręczyć 
osobiście pod adres: 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 
ul. Krasickiego 20/22 

02-611Warszawa 
Z dopiskiem na kopercie „Program MPD” 

7. Termin złożenia wniosków upływa w dniu 31 marca 2015 r. o godzinie 16:00. 
 
IV. Umowa o dofinansowanie projektu 
 
Wprowadzenie zmiany w projekcie możliwe jest jedynie na podstawie aneksu do umowy. 
Przed podpisaniem aneksu Fundacja zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji  
z każdym z podmiotów ubiegających się o przedłużenie projektu w celu wprowadzenia 
niezbędnych zmian w budżecie projektu. Aneks do umowy będzie obejmował także 
niezbędne zmiany w zakresie niewykorzystanych środków w obecnym budżecie  
(np. stypendia). 
 
V. Kontakt 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
Koordynator Programu MPD dr Beata Frączak 
Tel. +48 22 845 95 43, 0-600-199-298 
e-mail: beata.fraczak@fnp.org.pl 


