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Autorski program dotacyjny Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii (GZM), który ma wspierać uczelnie wyższe dzia-
łające na obszarze GZM. 
W sumie, od 2022 r. do 2024 r., na wsparcie uczelni zamie-
rzamy przeznaczyć ponad 6 mln zł. 
O dotacje mogą się starać uczelnie wyższe znajdujące się 
w granicach GZM. Do ich dyspozycji jest pięć obszarów 
tematycznych.

The Fund is the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropo-
lia’s (GZM) own grant programme which aims to support 
higher education institutions operating within the GZM 
area. Between 2022 and 2024 alone, so as to support the 
universities in question we intend to allocate over PLN 6 
million in total. 
Higher education institutions that operate within the boun-
daries of the GZM area are eligible to apply for grants. As 
part of this process, they have five thematic areas to cho-
ose from. 
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01

Obszar zakłada dofinansowanie dla projektów, w ramach 
których wykładowcy z najwyżej notowanych w świato-
wych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci 
znaczących nagród w skali globalnej czy też osobowości  
w świecie artystycznym, będą prowadzili zajęcia oraz inne 
aktywności na uczelniach GZM. W przypadku uczelni 
artystycznych, zapraszana osoba nie musi reprezentować 
uczelni wyższej.

Alokacja środków: 
3 300 000 zł

Poziom dofinansowania: 
od 60 do 99% kosztów kwalifikowanych

This area provides for funding in case of projects under 
which lecturers from the world’s top-ranked higher educa-
tion institutions or laureates of awards of significance on a 
global scale, or personalities from the artistic world, are to 
conduct classes and other activities at GZM universities. 
In case of academies of fine arts, the person being invited 
does not need to represent a higher education institution.

Funding allocation: 
PLN 3,300,000

Level of funding: 
60% to 99% of eligible costs

World-class 
scientists 
in Metropolia

Światowej klasy 
naukowcy 
w Metropolii

Obszar tematyczny
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The area provides for funding in case of projects which 
consist in:

• conducting research necessary to obtain a PhD 
degree at universities operating within the bounda-
ries of GZM;

• conducting research and development projects by 
researchers already holding a PhD degree.

Funding allocation: 
PLN 1,000,000

Level of funding: 
90% of eligible costs

Obszar zakłada dofinansowanie:

• projektów polegających na prowadzeniu badań 
niezbędnych w procesie uzyskania stopnia nauko- 
wego doktora, na uczelniach znajdujących się  
w granicach GZM;

• projektów naukowo-badawczych, prowadzonych 
przez pracowników naukowych w stopniu doktora.

Alokacja środków: 
1 000 000 zł

Poziom dofinansowania: 
90% kosztów kwalifikowanych

Research supportWsparcie badań

02Obszar tematyczny
Thematic area
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Obszar zakłada dofinansowanie do projektów pole-
gających na realizacji nowatorskich (w skali uczelni) 
programów edukacyjnych, kierowanych do studentów 
uczelni, w tym w szczególności programów skupio-
nych na: aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych  
(w szczególności instytucji publicznych, innych uczel-
ni, organizacji pozarządowych, sektora biznesu); pro-
gramów realizowanych we współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym uczelni, w celu wypracowa-
nia innowacyjnych produktów i standardów dla usług 
powszechnych, a także programów pogłębiających 
możliwość kształcenia praktycznego / kształcenia  
w działaniu.

Alokacja środków: 
750 000 zł

Poziom dofinansowania: 
90% kosztów kwalifikowanych

This area provides for funding in case of projects consis- 
ting in implementation of innovative (at the university 
level) education programmes aimed at university stu-
dents, in particular programmes that consist in: active 
inclusion of external partners (in particular public insti-
tutions, other universities, non-governmental organi-
sations, business sector); programmes implemented 
in cooperation with the socio-economic environment 
of a given university with the aim to develop innovative 
products and standards for universal services, as well 
as programmes increasing the possibilities of practical 
education / learning in action.

Funding allocation: 
PLN 750,000

Level of funding:
 90% of eligible costs
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Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegają-
cych na udziale studentów, kół naukowych, działających 
na uczelniach wyższych w krajowych i międzynarodo-
wych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa 
naukowego, jak również organizację takich wydarzeń 
na obszarze GZM.

Alokacja środków: 
500 000 zł

Poziom dofinansowania: 
90% kosztów kwalifikowanych

The area provides for funding in case of projects en-
gaging students and university research clubs in natio-
nal and international scientific competitions as well as 
pertaining to the organisation of such events within the 
area of GZM.

Funding allocation: 
PLN 500,000

Level of funding: 
90% of eligible costs

04
Konkursy 
i wydarzenia 
naukowe

Scientific 
competitions 
and events
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W ramach obszaru dofinansowane będą projekty po-
legające na:

• tworzeniu przez uczelnie indywidualnych progra-
mów kształcenia dla studentów pierwszego roku, 
będących laureatami olimpiad przedmiotowych 
oraz konkursów artystycznych i sportowych dla 
szkół ponadpodstawowych, w celu podejmowania 
studiów na uczelniach znajdujących się na obsza-
rze GZM; 

• podejmowaniu przez uczelnie wyższe, znajdujące 
się w granicach GZM, inicjatyw naukowych, adre-
sowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych 
z obszaru GZM, zachęcających do podejmowania 
dalszej nauki na obszarze Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii, za wyjątkiem kursów przygo-
towujących do matury oraz innych egzaminów pań-
stwowych i międzynarodowych.

Alokacja środków:
750 000 zł

Poziom dofinansowania: 
90% kosztów kwalifikowanych

Here, funding will be provided in the case of projects 
that consist in:

• developing individual education programmes at 
universities for first-year students who are laureates 
of thematic olympiads as well as artistic and sports 
competitions for secondary schools with the aim of 
studying at universities located within the GZM area; 

• higher education institutions operating within the 
GZM area taking scientific initiatives aimed at stu-
dents attending secondary schools from the GZM 
area and encouraging them to continue their edu-
cation within the boundaries of Górnośląsko-Za-
głębiowska Metropolia, except for courses prepa-
ring them for the matura exam and other state and 
international exams.

Funding allocation: 
PLN 750,000

Level of funding: 
90% of eligible costs
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Szczegółowe informacje:
 
m.in. regulamin udzielania i rozliczania dotacji, 
kryteria ich udzielenia oraz wzory wniosków 
o dofinansowane: 

Dalszymi 
informacjami 
służą: 

Katarzyna Stefaniuk

Kierownik Wydziału 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
w Departamencie 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
tel. 32 718 07 72
e-mail: k.stefaniuk@metropoliagzm.pl

Łukasz Łata

Zastępca Dyrektora 
w Departamencie
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
tel. 32 718 07 74
e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl




