
 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie          

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 16/2022 z 7 marca 2022 r.  

 

 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu program MOLYBDENUM STARTUP SCHOOL. 

 

§1 Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz §24 ust. 3 Statutu PG wprowadzam 

Regulamin programu MOLYBDENUM STARTUP SCHOOL stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

----------------------------------------------- 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 16/2022 z 7 marca 2022 r. 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU MOLYBDENUM STARTUP SCHOOL 

 

§1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

1. Program MOLYBDENUM STARTUP SCHOOL, zwany dalej „Programem”, stanowi element realizacji 

zadań projektu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. 

(Działania zwiększające efektywność transferu technologii).  

2. Program realizowany jest przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej 

(dalej „CTWT”). 

3. Celem Programu jest zbudowanie trwałego, systemowego mechanizmu inicjowania i wspierania 

przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności bazującej na wynikach badań prowadzonych na 

Politechnice Gdańskiej, poprzez następujące działania: 

1) propagowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, 

2) organizacja warsztatów generowania pomysłów o potencjale biznesowym, 

3) prowadzenie zajęć kojarzenia i budowy przedsiębiorczych zespołów,  

4) wsparcie naukowo-technologiczne oraz mentorskie dla zespołów biorących udział w Programie, 

5) udzielanie grantów dla najlepszych zespołów planujących utworzenie spółek startup lub  

spin-off. 

4. W ramach Programu ogłaszane są dwa rodzaje konkursów: 

1) konkurs o uczestnictwo w programie ukierunkowanym na wypracowanie perspektywicznych 

modeli biznesowych opartych na pomysłach jego uczestników (dalej „program Startup 

School I”), 

2) konkurs o uczestnictwo w programie rozwoju modelu biznesowego wypracowanego 

w programie Startup School I oraz wsparcie finansowe w formie grantu (dalej „program Startup 

School II). 

5. W ramach Programu  organizuje się również inne wydarzenia związane z realizacją celu, o którym 

mowa w §1 ust. 3.  

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Działania Programu adresowane są do studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów 

Politechniki Gdańskiej.  

2. Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursach, o których mowa w §1 ust. 4, 

mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy innych uczelni wchodzących w skład Związku 

im. Daniela Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby. 

3. Szczegółowe warunki naboru oraz uczestnictwa w programach Startup School I i II określają 

odrębne regulaminy zatwierdzone przez prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji.  

4. Nabór do udziału w innych wydarzeniach, o których mowa w §1 ust. 5, odbywa się zgodnie 

z kolejnością zgłoszeń, a informacje o terminach i przedmiocie tych wydarzeń będą zamieszczane 

na stronie CTWT. 

 



 

 

 

§3 NABÓR I OCENA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH 

1. Nabór wniosków w ramach programów Startup School I i II odbywa się w trybie konkursowym. 

Konkursy ogłaszane są przez prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji. 

2. Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany zgodnie z wzorem określonym w regulaminie 

danego programu. 

3. Ocenę wniosków konkursowych przeprowadza komisja konkursowa (dalej „Komisja”) w składzie 

ustalonym przez rektora. 

4. Warunki i sposób oceny wniosków konkursowych przez Komisję określane są w regulaminach, 

o których mowa w §2.  

5. Decyzję o zatwierdzeniu listy uczestników programów podejmuje rektor.  

§4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

1. Uczestnicy konkursów, o których mowa w §1 ust. 5, sporządzają sprawozdania z udziału w konkursie 

zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim regulaminie.  

2. Sprawozdanie końcowe z pozostałych wydarzeń, o których mowa w §1 ust. 5, sporządzają 

organizatorzy.  

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Obowiązujący regulamin Programu i regulaminy programów Startup School I i II zamieszczane są na 

stronie internetowej Uczelni Badawczej pod adresem 

https://pg.edu.pl/badawcza/programy/programy-idub. 

https://pg.edu.pl/badawcza/programy/programy-idub

