NAMA GERAN
Perkara
Objektif

Syarat Khusus

Kadar sumbangan
projek/Caj
Perkhidmatan

: GERAN PENYELIDIKAN KONTRAK
Keterangan
1. Meningkatkan kepakaran dan pengetahuan penyelidik
secara berterusan yang membawa manfaat kepada semua
2. Melahirkan penyelidik yang cemerlang dan elit
3. Menggalakkan hubungan kolaborasi antara penyelidik UTM
dalam pelbagai disiplin, sektor dan institut penyelidikan dalam
dan luar negara
4. Merangsang penyelidikan teruji dan penghasilan penemuan
baru yang releven dan responsif kepada kehendak semasa
5. Meningkatkan usaha dalam penjanaan pendapatan bagi
Universiti
1. Penyelidikan mestilah dijalankan oleh staf akademik UTM
2. Dana penyelidikan mestilah disalurkan ke akaun Bendahari
UTM
3. Tertakluk kepada peraturan penyelidikan dan pekeliling
kewangan semasa
4. Projek mestilah didaftarkan di dalam Sistem RADIS dan
diuruskan oleh RMC
5. Projek tidak bersetuju / tidak layak menggunapakai kaedah
Double Tax Deduction (DTD)
6. Jika penaja ialah daripada pihak industri/ swasta di Malaysia,
syarikat tersebut mestilah berdaftar dengan SSM
7. Penaja juga boleh terdiri daripada agensi kerajaan, NGO dan
antarabangsa.
Syarat 1: Projek yang mempunyai bayaran honorarium/bayaran
khidmat professional kepada staf akademik UTM. Projek perlu
memberi sumbangan kepada UTM sebanyak 25% daripada
bayaran honorarium tersebut.
ATAU

Faedah kepada
penyelidik UTM

Syarat 2: Projek yang tiada bayaran honorarium/bayaran khidmat
professional kepada staf akademik UTM. Projek perlu memberi
sumbangan kepada UTM sebanyak minimum RM 1,000.00
1. Bagi projek dari penaja Industri/ Swasta/ Antarabangsa:
a) Ketua Projek berpeluang memohon geran Industry
International Incentive Grant (IIIG). Tertakluk kepada
kedudukan kewangan UTM.
b) Minimum amaun projek yang layak memohon IIIG
termasuk:
i. Non S&T : RM 5,000.00
ii. S&T
: RM 20,000.00
2. Dikira dalam markah Elppt
3. Menyumbang kepada markah MyRA

Tempoh

Tempoh minimum projek ialah 6 bulan

Amaun
(Quantum of
Funding)

1. Minimum amaun projek bagi penaja agensi kerajaan/NGO:
a) Non S&T : RM 5,000.00
b) S&T
: RM 20,000.00
2. Minimum amaun projek (bagi penaja swasta/ industry/
antarabangsa :
a) Non S&T : RM 5,000.00
b) S&T
: RM 10,000.00
In-kind tidak dikira sebagai amaun projek, tetapi
diisytiharkan pada SODO B52000 dalam Description sahaja

Dokumen
sokongan

Output
Pemantauan
Projek

boleh

1.

Letter of Award (LOA)/ MoA / Research Agreement daripada
penaja. Hendaklah dinyatakan dengan jelas :
a) Tajuk penyelidikan ( menunjukkan elemen penyelidikan)
b) Tarikh mula dan tarikh tamat (tempoh)
c) Jumlah peruntukan yang diluluskan (RM)
d) Senarai ahli penyelidik terlibat
2. Proposal yang diluluskan
3. Agihan bajet
Mengikut ketetapan penaja
Laporan perkembangan
1. Tertakluk keperluan penaja
2. RADIS- Progress Report RADIS setiap 6 bulan
Laporan Akhir
1. Tertakluk keperluan penaja
2. RADIS- Laporan Akhir
Perlanjutan Tempoh Projek
Perlu mendapat kelulusan penaja (Surat Kelulusan Rasmi/Email)

Proses
Pendaftaran
Geran

Proposal lengkap bersama dokumen sokongan perlu didaftarkan
secara atas talian di https://radis.utm.my.

