Załącznik nr 5
do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja"

UMOWA STYPENDIALNA W RAMACH PROJEKTU
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”
Numer umowy …/…
zawarta w Toruniu w dniu..........................pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Województwem
reprezentowanym przez
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
a …………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko stypendysty, zwanego dalej Doktorantem/
imię ojca ………………………………… imię matki …………………………………
data i miejsce urodzenia……………………………………
PESEL………………………………………………
seria i nr dokumentu tożsamości ………………………………
zamieszkałym w
……………………………………………………………………………………………………
posiadającym wszczęty przewód doktorski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z poźn.
zm.)1
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
/nazwa uczelni/
§1
1. Doktorant deklaruje swój udział w projekcie „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
V edycja”.
2. Przedmiotem umowy jest przyznanie Doktorantowi stypendium łącznie w wysokości do… zł.
3. Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Stypendium przekazane będzie na rachunek bankowy Doktoranta:
……………………………………………………………………………, prowadzony w banku:
/nr rachunku/
………………………………………………………………………………………..……………
/nazwa banku/
§2
1. Województwo zobowiązuje się do przekazania stypendium zgodnie z § 4 i § 8 Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu „Krok

1

właściwe podkreślić
Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” dotyczącym naboru wniosków o przyznanie
stypendium w roku akademickim 2013/2014 2 , zwanym dalej Regulaminem, na wskazany przez
Doktoranta rachunek bankowy.
2. Stypendium przekazywane będzie w formie przelewów w transzach w sposób określony w § 8
Regulaminu. Województwo zastrzega sobie prawo przekroczenia terminów wypłaty stypendium
wskazanych w § 8 Regulaminu w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Warunkiem wypłaty stypendium jest spełnianie przez Doktoranta wymagań wskazanych w § 8
i § 9 pkt 3 Regulaminu oraz dostępność środków na ten cel na rachunku Województwa.
4. Województwo może zażądać od Doktoranta zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium, tzn.
przyznanego na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o przyznawanie
stypendium lub w sprawozdaniu z realizacji harmonogramu pracy naukowej we współpracy
z przedsiębiorstwem w roku akademickim 2013/2014, wraz z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych liczonymi od dnia przekazania stypendium do dnia zwrotu na nr rachunku: 31 1020
5011 0000 9202 0249 2445.
§3
Doktorant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem stanowiącym integralną część niniejszej umowy
i jego załącznikami oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki oraz zasady przyznawania
stypendium określone w ww. dokumentach, a także zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów
w nim zawartych, w szczególności do wywiązania się z zadań zawartych w § 9 Regulaminu.
§4
Województwo zastrzega sobie prawo do:
1) wzywania Doktoranta do przedstawiania wskazanych przez nią dokumentów,
2) wzywania Doktoranta do przedstawiania informacji o efektach działań zmierzających do
komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych przez Doktoranta w ramach doktoratu.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§6
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy o finansach
publicznych.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Województwa,
jeden dla Doktoranta.
................................................

……................................................

/podpis Doktoranta/

……................................................
Załącznik:
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
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Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
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