Regulamin projektów konkursowych
§1
Samorząd Studentów jest dysponentem III filaru Funduszu Ruchu Studenckiego, przeznaczonego na
finansowanie nowych inicjatyw i projektów.
§2
1. Wnioski o przyznanie środków mogą byd składane przez cały rok akademicki do wyczerpania
przeznaczonych środków.
2. Wniosek może złożyd przedstawiciel Samorządu Studentów, Uczelnianej Organizacji Studenckiej,
Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego w SGH, Zespołu Artystycznego Uczelni,
Stowarzyszenia zrzeszającego wyłącznie studentów SGH oraz każdy student SGH.
3. Wniosek o przyznanie środków może byd złożony wyłącznie drogą elektroniczną.
§3
1. Komisja Konkursowa rozpatruje wnioski w kolejności ich złożenia.
2. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku Komisja decyduje o przyznaniu i wysokości dofinansowania.
3. Komisja może przyznad dofinansowanie pod warunkiem spełnienia przez organizatora projektu
określonych przez Komisję obowiązków.
4. Termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu wydłuża się do 30 dni, jeśli wniosek złożono w
czasie przerwy lub sesji letniej lub zimowej
5. Jeśli opisany we wniosku projekt został zgłoszony w danym roku kalendarzowym do
dofinansowania w ramach I lub II filaru Funduszu Ruchu Studenckiego, to Komisja może przyznad
środki wyłącznie gdy projekt odbywa się po raz pierwszy i nie otrzymał dofinansowania w ramach
innego filaru FRS.
§4
Organizator projektu konkursowego zobowiązuje się do:
1) umieszczenia logo Samorządu Studentów na materiałach promocyjnych,
2) przedstawienia Komisji ds. Finansów ogólnego rozliczenia projektu, sprawozdania projektu
oraz dokładnego przeznaczenia dofinansowania z Funduszu Ruchu Studenckiego w ciągu 14
dni od zakooczenia projektu,
3) przedkładania Samorządowi Studentów do akceptacji wszelkich materiałów promocyjnych i
reklamowych.
§5
Podmiot, który nie wypełni zobowiązao zawartych w umowie, nie może ubiegad się w następnym
roku kalendarzowym o dofinansowanie w ramach I lub II filaru FRS.
§6
1. Ustanawia się Komisję Konkursową.
2. Komisja działa w składzie:
1) Członek Zarządu Samorządu Studentów ds. Finansów jako przewodniczący,
2) Członek delegowany przez Przewodniczącego Samorządu,
3) Reprezentant Rady Kół i Organizacji Studenckich.
3. Decyzje podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji.

4.

Odwołania od decyzji Komisji Konkursowej rozpatruje Przewodniczący Samorządu Studentów
wspólnie z Przewodniczącym Rady Kół i Organizacji Studenckich.

