Stypendia naukowe dla doktorantów
Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce
poprzez system wsparcia stypendiami 114 doktorantów kształcących się na kierunkach
uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego
Lubelszczyzny, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.
Projekt będzie realizowany w latach 2008 - 2010. Planowane jest przyznanie
w pierwszym roku realizacji projektu stypendiów dla 18 doktorantów przez okres 6 miesięcy,
w drugim roku stypendiów dla 48 doktorantów przez okres 7 miesięcy i w trzecim roku
stypendiów dla 48 doktorantów przez okres 7 miesięcy. Wysokość stypendium będzie się
kształtowała w granicach od 3 253 zł do 3 485 zł miesięcznie. Doktoranci zostaną wyłonieni
w drodze konkursu rozstrzyganego przez Komisję Stypendialną, którego wyniki zatwierdzi
Zarząd Województwa Lubelskiego. Konkursy będą ogłaszane raz w roku.
O stypendium mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są doktorantami uczelni wyŜszych lub instytutów naukowych, mających siedzibę na
terenie województwa lubelskiego i posiadających moŜliwość nadawania stopnia
naukowego doktora,
2) których tematy prac badawczych są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regionalnej

Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, oraz których przewody doktorskie
charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania.
Wsparciem zostaną objęci doktoranci z następujących dziedzin:
1. Innowacyjne technologie:
- biotechnologia,
- ochrona środowiska – techniki energooszczędne,
- techniki informatyczne i informacyjne, informatyka stosowana,
- wzornictwo przemysłowe,
- nowoczesne technologie w przemyśle,
-tworzenie i rozwój systemów jakości produkcji,
- aparatura medyczna i telemedyczna,
- systemy informacji przestrzennej,
- balneologia.
2. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne:
- badania oraz wdroŜenie nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie i przetwórstwie
rolnym,
- wsparcie produkcji i logistyki biomasy produkowanej na cele energetyczne,
- system obrotu certyfikowanymi produktami rolnymi,
- technologie Ŝywienia, przetwórstwo owoców i warzyw, technologie przechowywania
owoców i warzyw.
3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych:
- techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych – energia fotowoltaiczna, fototermalna,
biomasa, biopaliwa, wodna, wiatrowa, geotermalna, odpadowa,

- zwiększenie wytwarzanej energii przez udoskonalanie istniejących systemów pozyskiwania
energii odnawialnej.
4. Turystyka w województwie lubelskim / agroturystyka:
- analityka ruchu turystycznego,
- tworzenie nowych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych,
- systemy atrakcji turystycznych w województwie.
5. Usługi wysokospecjalistyczne:
- rozwój usług informatycznych (zarządzanie informacją)
- certyfikacja produktów i przedsiębiorstw,
- wsparcie rozwoju rynku
- transfer technologii,
- patenty - prawo patentowe,
- logistyka, organizacja produkcji,
- planowanie przestrzenne w gospodarce.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium przez doktoranta jest:
1) złoŜenie wniosku o przyznanie stypendium w terminie i miejscu podanym w
ogłoszeniu o naborze
2) dołączenie do wniosku o przyznanie stypendium zaświadczenia z uczelni lub instytutu
naukowego potwierdzającego status doktoranta.
Przy wyborze wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. tematyka pracy doktorskiej,
2. praktyczna moŜliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej, zgodnie
z preferowanymi dziedzinami, zapotrzebowanie w gospodarce regionu na
proponowane rozwiązania lub przewidywalne praktyczne efekty pracy doktorskiej
3. stopień zaawansowania przewodu doktorskiego,
4. dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta i jego osiągnięcia,
5. otrzymywanie w poprzednim okresie stypendium naukowego (krajowego,
międzynarodowego) lub udział w projektach o charakterze ponadregionalnym,
6. planowany udział w grantach, projektach lub przedsięwzięciach naukowych
wykraczających poza ramy macierzystej uczelni.

