
Zarządzenie Nr  61/2000  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 31 października 2000 r. 

 

w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim 

Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej  

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 91/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 25 października 2000 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Z dniem 1 listopada 2000 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Biuro 

Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej, zwane dalej „Biurem”. 

  

      2. Biuro jest Samodzielną Sekcją Administracji Centralnej Uniwersytetu Wro-

cławskiego  podległą  Prorektorowi  do  spraw  Badań  Naukowych  i  Współpracy z  Za-

granicą. 

 

      3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uczelni Biuro otrzymuje sym-

bol NPW. 

 

§ 2. Celem Biura jest współpraca z Działem Badań Naukowych w zakresie tworzenia 

wspólnej bazy danych o projektach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Wrocław-

ski  oraz  współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą w zakresie zdobywania informacji 

o potencjalnych  partnerach  zagranicznych  tworzących konsorcja w  programach  unij-

nych, a w szczególności: 

1/ tworzenie bazy danych o projektach badawczych Uniwersytetu Wrocław-

skiego, 

2/  nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami rozwiązań naukowo-

badawczych, promowanie projektów badawczych, poszukiwanie partnerów 

do projektów regionalnych i międzynarodowych, 

3/ działanie na zasadzie lokalnego punktu kontaktowego Piątego Programu 

Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego i koordynacja powyższego 

Programu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz współpraca z regionalnym 

punktem – Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, 

4/  organizowanie spotkań, udzielanie konsultacji oraz informowanie na bieżą-

co pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego o możliwościach składania 

projektów do Komisji Europejskiej, 

5/  udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z pro-

gramów ramowych Unii Europejskiej, jak również z konkursów ogłasza-

nych przez Unię Europejską zgodnie z kolejnością przystępowania Polski 

do poszczególnych programów i inicjatyw, 

6/  uczestniczenie w działaniach mających na celu współpracę z regionem oraz 

władzami samorządowymi w zakresie wykorzystywania środków unijnych 

(dołączanie lub inicjowanie wspólnych projektów w programach pomoco-

wych i przedakcesyjnych lub dotyczących rozwoju regionalnego). 
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§ 3. Zobowiązuje się Kierownika Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy 

Regionalnej do opracowania: 

1/  szczegółowego zakresu działania Biura i przekazania go do Działu Organi-

zacyjnego w terminie do dnia 30 listopada 2000 r., 

2/  zakresów czynności dla poszczególnych pracowników i przekazania ich do 

Działu Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2000 r. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

        


