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I. PROJEKT 

 

1. Podstawowe informacje o projekcie 

Tytuł projektu 

Tytuł projektu (PL)  
… 

Tytuł projektu (ENG)  

… 

Streszczenie projektu  

Streszczenie projektu (PL)  
… 

Streszczenie projektu (ENG)  

… 

2. Klasyfikacja projektu 
Dziedziny nauki wiedzy wg. rozporządzenia MNiSW z dn. 8 sierpnia 2011 r. (należy wskazać co najmniej 
dwie) 

Obszar wiedzy – 
poziom 1 

Dziedzina nauki / sztuki – 
poziom 2 

Dyscypliny naukowe / artystyczne – 
poziom 3 

Lista rozwijana Lista rozwijana Lista rozwijana 

OECD (można wskazać więcej niż jeden) 

Nauka – poziom 1 Dziedzina – poziom 2 Specjalizacja – poziom 3 

Lista rozwijana Lista rozwijana Lista rozwijana 

Inteligentna specjalizacja (KIS) (można wskazać więcej niż jeden) 
Inteligentna specjalizacja Lista rozwijana  

Uzasadnienie wyboru KIS 

… 

Słowa kluczowe 

Słowa kluczowe (PL)  
… 

Słowa kluczowe (ENG) 

… 

3. Miejsce realizacji projektu (w przypadku konsorcjum – wskazać zgodnie z wszystkimi 
podmiotami tworzącymi konsorcjum) 

Województwo Powiat  Gmina  Miejscowość 

    

4. Ponadregionalny charakter projektu   
Projekt ma charakter 
ponadregionalny 

 tak  nie 

Projekt realizowany jest w 
konsorcjum z podmiotem z 

 tak  nie 
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przynajmniej jednego innego 
województwa 

Projekt realizowany jest na 
terenie więcej niż jednego 
województwa 

 tak  nie 

5. Okres realizacji projektu 
Data rozpoczęcia realizacji projektu (format rrrr/mm) 

Liczba miesięcy  Od 36 do maksymalnie 48 

Data zakończenia realizacji projektu Pole wypełniane automatycznie 

6. Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych 
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans (projekt ma neutralny 
lub pozytywny  wpływ na realizację zasady równości szans i 
niedyskryminacji) 

 tak  nie 

Uzasadnienie - Załącznik nr 9 zgodnie z RK 
 

 
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju poprzez sposób realizacji projektu  

 tak  nie 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
Wartość docelowa 

wskaźnika 

   

Uzasadnienie + wskaźniki - Załącznik nr 8 zgodnie z RK 

 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat projektu  

 tak  nie 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość bazowa 

wskaźnika 
Wartość docelowa 

wskaźnika 

   

Uzasadnienie + wskaźniki - Załącznik nr 8 zgodnie z RK 

 

7. Generowanie dochodu  
Projekt jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 61 
Rozporządzenia nr 1303/2013 

 tak  nie 

8. Rozliczenie podatku VAT 
Sposób rozliczenia VAT w projekcie Lista rozwijana 
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II. WNIOSKODAWCA  

W przypadku wniosku składanego przez jeden Podmiot: 

1.1 Dane identyfikacyjne Podmiotu reprezentującego co najmniej 3 jednostki naukowowe 
wskazane we wniosku 
REGON  
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

KRS/CEIDG/inny rejestr   

NIP  

PKD głównej działalności 
Wnioskodawcy 

 

Forma prawna   Lista rozwijana 
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Forma własności Lista rozwijana 

Podmiot jest organizacją  prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę 
(jeśli dotyczy)  

 tak nie 

Osoba wyznaczona do kontaktu  

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Telefon stacjonarny  
Telefon komórkowy  
Adres e-mail  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy 
Imię  
Nazwisko  
Funkcja/Stanowisko  
Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy)  

1.2 Dane identyfikacyjne jednostek naukowowych wskazanych we wniosku reprezentowanych 
przez Podmiot wskazany w pkt. 1.1 
REGON  
Nazwa Wybierane automatycznie – uzależnione od 1.1 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (jeśli dotyczy) 

Lista rozwijana 

Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (w przypadku braku na 
liscie rozwijanej) 

 

Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  
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Miejscowość   

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Podmiot jest organizacją  prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę 
(jeśli dotyczy)  

 tak nie 

Dziedziny nauki wiedzy wg. rozporządzenia MNiSW z dn. 8 sierpnia 2011 r. (należy wskazać co najmniej 
dwie) 

Obszar wiedzy – poziom 1 
Dziedzina nauki / sztuki - 
poziom 2 

Dyscypliny naukowe / 
artystyczne – poziom 3 

Lista rozwijana Lista rozwijana Lista rozwijana 

Jednostka naukowa posiada kategiorię 
co najmniej na poziomie „A” wg KEJN 

 tak  nie 

Zespoły badawcze w jednostce naukowej 

W ramach jednostki naukowej 
planowana jest lokalizacja zespołów 
badawczych finasowanych w ramach 
projektu 

 tak  nie 

Liczba zespołów badawczych 
finasowanych w ramach projektu 
zlokalizowanych w ramach jednostki 
naukowej 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu  

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Telefon stacjonarny  
Telefon komórkowy  
Adres e-mail  
Osoba upoważniona do reprezentacji Jednostki naukowej 
Imię  
Nazwisko  
Funkcja/Stanowisko  
Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy)  

W przypadku wniosku składanego przez konsorcjum: 

2.1 Dane identyfikacyjne Lidera konsorcjum 

REGON  
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  
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Nazwa (skrócona)  
Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość   

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

KRS/CEIDG/inny rejestr   

NIP  

PKD głównej działalności 
Wnioskodawcy 

 

Forma prawna   Lista rozwijana 

Forma własności Lista rozwijana 

Podmiot jest organizacją  prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę 
(jeśli dotyczy)  

 tak nie 

Osoba wyznaczona do kontaktu  

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Telefon stacjonarny  
Telefon komórkowy  
Adres e-mail  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy 
Imię  
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Nazwisko  
Funkcja/Stanowisko  
Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy)  

2.2 Dane identyfikacyjne konsorcjantów 

REGON  
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

KRS/CEIDG/inny rejestr   

NIP  

PKD głównej działalności 
Wnioskodawcy 

 

Forma prawna   Lista rozwijana 

Forma własności Lista rozwijana 

Podmiot jest organizacją  prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę 
(jeśli dotyczy)  

 tak nie 

Osoba wyznaczona do kontaktu  
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Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Telefon stacjonarny  
Telefon komórkowy  
Adres e-mail  
Osoba upoważniona do reprezentacji Konsorcjanta 
Imię  
Nazwisko  
Funkcja/Stanowisko  
Pełnomocnictwo do reprezentacji Konsorcjanta - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy)  

2.3. Dane identyfikacyjne jednostek naukowowych wskazanych we wniosku reprezentowanych 
przez Lidera konsorcjum / konsorcjantów wskazanych w pkt. 2.1 i 2.2 
REGON  
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (jeśli dotyczy) 

Lista rozwijana 

Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (w przypadku braku na 
liscie rozwijanej) 

 

Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość   

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  
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Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Podmiot jest organizacją  prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę 
(jeśli dotyczy)  

 tak nie 

Dziedziny nauki wiedzy wg. rozporządzenia MNiSW z dn. 8 sierpnia 2011 r. (należy wskazać co najmniej 
dwie) 

Obszar wiedzy – poziom 1 
Dziedzina nauki / sztuki - 

poziom 2 
Dyscypliny naukowe / 
artystyczne – poziom 3 

Lista rozwijana Lista rozwijana Lista rozwijana 

Jednostka naukowa posiada kategiorię 
co najmniej na poziomie „A” wg KEJN 

 tak  nie 

Zespoły badawcze w jednostce naukowej 

W ramach jednostki naukowej 
planowana jest lokalizacja zespołów 
badawczych finasowanych w ramach 
projektu 

 tak nie 

Liczba zespołów badawczych 
finasowanych w ramach projektu 
zlokalizowanych w ramach jednostki 
naukowej 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu  

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Telefon stacjonarny  
Telefon komórkowy  
Adres e-mail  
Osoba upoważniona do reprezentacji Jednostki naukowej 
Imię  
Nazwisko  
Funkcja/Stanowisko  
Pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy)  
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III. CEL I UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU  
 

1. Opis nowości i oryginalności programu badawczego 

 

Załącznik nr 1 zgodnie z RK 

2. Potencjał gospodarczy projektu oraz plan wykorzystania jego wyników 

 

Załącznik nr 2 zgodnie z RK 

3. Plan wykorzystania zaplecza technicznego i jego komplementarność do realizacji zaplanowanych w 
projekcie prac B+R 

 

Załącznik nr 3 zgodnie z RK 

4. Plan wykorzystania i zwiększania zasobów kadrowych 

 

Załącznik nr 4 zgodnie z RK 

5. Komitet Naukowo-Gospodarczy 

 

Załącznik nr 5 zgodnie z RK 

6. Zespół zarządzający 

 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

7. Analiza ryzyka związanego z realizacją projektu 

 

Załącznik nr 7 zgodnie z RK 
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IV. ZARZADZANIE PROJEKTEM 
 

1. Zespół zarządzający 

1.1. Dane Kierownika projektu 

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Wykształcenie  
Tytuł/stopień naukowy (jeśli dotyczy)  
PESEL / ID  
Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail   

Adres strony WWW  

Czy kierownik jest zatrudniowny w 
jednostce naukowej Wnioskodawcy  

 tak nie 

Nazwa Podmiotu / Lidera konsorcjum  

Dane dotyczące miejsca zatrudnienia 
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (jeśli dotyczy) 

Lista rozwijana 

Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (w przypadku braku na 
liscie rozwijanej) 

 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość   

Województwo  

Kraj  

Wymiar zaangażowania w projekcie via Zespół zarządzający 
… 

Obecne zaangażowanie osoby w innych projektach (jeśli dotyczy) 
Tytuł 

projektu 
Instytucja realizująca 

projekt 
Rola w 

projekcie 
Wymiar zaangażowania w projekcie 

Okres 
zaangażowania 

    
od (dd/mm/rrrr) 
do (dd/mm/rrrr) 

     

Zarządzanie projektem 
10-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i zarządzaniu projektami  
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Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

Role i zadania w projekcie 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

Lider zespołu badawczego 

Czy osoba wnioskuje jednocześnie o pełnienie 
funkcji lidera zespołu badawczego 

 tak nie 

Czy osoba posiada akceptację KNG w związku z 
wnioskiem o pełnienie funkcji lidera zespołu 
badawczego 

 tak nie 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

1.2. Przdestawiciel podmiotu / konsorcjanta 

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Wykształcenie  
Tytuł/stopień naukowy (jeśli dotyczy)  
PESEL / ID  
Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail   

Adres strony WWW  

Czy osoba jest zatrudniowna w  
jednostce naukowej Podmiotu / 
konsorcjanta (jeśli dotyczy) 

 tak nie 

Nazwa Podmiotu / Lidera konsorcjum / 
Konsorcjanta 

 

Dane dotyczące miejsca zatrudnienia 
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (jeśli dotyczy) 

Lista rozwijana 

Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (w przypadku braku na 
liscie rozwijanej) 

 

Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

Kraj  

Wymiar zaangażowania w projekcie via Zespół zarządzający 
… 

Obecne zaangażowanie osoby w innych projektach (jeśli dotyczy) 
Tytuł 

projektu 
Instytucja realizująca 

projekt 
Rola w 

projekcie 
Wymiar zaangażowania w projekcie 

Okres 
zaangażowania 
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od (dd/mm/rrrr) 
do (dd/mm/rrrr) 

     

Zarządzanie projektem 
5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

Role i zadania w projekcie 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

Rozwój współpracy  w ramach projektu miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami 

Czy osoba jest wskazana jako członek 
Zespołu odpowiadający za rozwój 
współpracy w ramach projektu między 
jednostkami naukowymi i 
przedsiębiorstwami? 

 tak nie 

5-letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R do praktyki gospodarczej lub świadczenia 
usług badawczych 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

Lider zespołu badawczego 

Czy osoba wnioskuje jednocześnie o 
pełnienie funkcji lidera zespołu 
badawczego? 

 tak nie 

Czy osoba posiada akceptację KNG w 
związku z wnioskiem o pełnienie funkcji 
lidera zespołu badawczego? 

 tak nie 

Załącznik nr 6 zgodnie z RK 

 
2. Komitet Naukowo-Gospodarczy 

2.1. Członek KNG (w zależności od liczby wskazanych osób) 

Imię  
Nazwisko  
Stanowisko  
Wykształcenie  
Tytuł/stopień naukowy (jeśli dotyczy)  
PESEL / ID  
Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail   

Adres strony WWW  

Dane dotyczące miejsca zatrudnienia 
Nazwa Lista rozwijana 
Nazwa (w przypadku braku na liscie 
rozwijanej)  

 

Nazwa (skrócona)  
Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (jeśli dotyczy) 

Lista rozwijana 

Nazwa podstawowej jednostki 
organizacyjnej (w przypadku braku na 
liscie rozwijanej) 
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Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

Kraj  

Czy jednostka zatrudniająca 
członka KNG jest wiodącą 
jednostką naukową na świecie w 
dziedzinie projektu? 

 tak nie 

Dziedziny nauki wiedzy wg. rozporządzenia MNiSW z dn. 8 sierpnia 2011 r. 

Obszar wiedzy – 
poziom 1 

Dziedzina nauki / sztuki – 
poziom 2 

Dyscypliny naukowe / 
artystyczne – 
poziom 3 

Lista rozwijana Lista rozwijana Lista rozwijana 

Dziedziny nauki wg. OECD 

Nauka – poziom 1 Dziedzina – poziom 2 Specjalizacja – poziom 3 

Lista rozwijana Lista rozwijana Lista rozwijana 

Informacje na temat osoby w relacji do zadań KNG 
Wiedza i doświadczenie w świetle proponowanej tematyki projektu 

Załącznik nr 5 zgodnie z RK 

List intencyjny / deklaracja  

Załącznik nr 5 zgodnie z RK 

Czy osoba jest zatrudniowna w  
którynkolwiek z podmiotów 
Wnioskodawcy? 

 tak nie 

Nazwa Podmiotu / Lidera konsorcjum / 
Konsorcjanta 

… 

Czy osoba posiada doświadczenie w 
transferze wyników badań naukowych 
do gospodarki? 

 tak nie 

Opis powyższego doświadczenia na podstawie pozytywnych wyników komercjaliacji 

Załącznik nr 5 zgodnie z RK 

Czy osoba jest wskazana jako 
przedstawiciel przedsiębiorców 
działających w obszarze podjętym we 
wniosku? 

 tak nie 

Opis powyższego doświadczenia 

Załącznik nr 5 zgodnie z RK 

Czy osoba jest wskazana jako 
posiadająca doświadczenie w 
restrukturyzacji jednostek naukowych w 
kraju lub za granicą? 

 tak nie 

Opis powyższego doświadczenia na podstawie skali i wyników restrukturyzacji 

Załącznik nr 5 zgodnie z RK 
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3. Zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu oraz wartości niematerialne i prawne 
(WNiP) niezbędne do zrealizowania projektu  

Dostęp do aparatury/infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu 

Zasoby techniczne pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy 

Zasób Przeznaczenie 

… … 

Zasoby techniczne planowane do nabycia 

Zasób Przeznaczenie 

… … 

WNIP niezbędne do zrealizowania projektu 

WNiP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy 

Zasób Przeznaczenie 

… … 

WNiP planowane do nabycia 

Zasób Przeznaczenie 

… … 
 

4. Podwykonawcy 

Czy Wnioskodawca/Członek konsorcjum planuje zaangażowanie 
podwykonawcy/podwykonawców? 

 tak  nie 

Czy Wnioskodawca/Członek konsorcjum wybrał już 
podwykonawcę/podwykonawców? 

 tak  nie 

Czy wykonywane przez podwykonawcę prace są kluczowe dla 
projektu? 

 tak  nie 

Oświadczam, że została zawarta umowa warunkowa z 
podwykonawcą (jeśli dotyczy) 

 tak  nie 

Nazwa podwykonawcy  
… 

Zakres prac 

… 
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V. CZĘŚĆ FINANSOWA   

BUDŻET PROJEKTU 
 

Budżet dla każdej z jednostek naukowych wskazanych we wniosku 

Kategoria kosztu Nazwa kosztu  
Wysokość kosztu 
kwalifikowalnego 

Dofinansowanie 

Wynagrodzenia 

Personel projektu 

(stanowisko / wysokość 

wynagrodzenia / % etatu / 

liczba miesięcy) 

 

 

 suma suma 

Podwykonawstwo (max. 

25 % dofinansowania) 

   

   

 suma suma 

Cross-financing (max. 30 % 

dofinansowania) 

Stypendysta (stanowisko / 

wysokość stypendium / 

liczba miesięcy) 

 

 

Staże (liczba miesięcy / 

perosnel / koszt) 
 

 

Szkolenia (perosnel / koszt)   

 suma suma 

Pozostałe koszty 

bezpośrednie: 
  

 

niskokosztowa aparatura 
naukowo-badawcza (max. 
10 % dofinansowania) 

 
  

koszty budynków i 
gruntów (max. 10 % 
dofinansowania) 

 
  

koszty promocji projektu 
(max. 1 % dofinansowania) 

 
  

inne  
  

  
suma suma 

Suma kosztów bezpośrednich  
suma suma 

Suma kosztów pośrednich 
suma suma 
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Razem 
suma suma 

Sumaryczny budżet dla każdego z konsorcjantów (jeśli dotyczy) 

Kategoria kosztu 
Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w 
projekcie) 

Wysokość kosztu 
kwalifikowalnego 

Dofinansowanie 

Wynagrodzenia 

Personel projektu 

(stanowisko / wysokość 

wynagrodzenia / % etatu / 

liczba miesięcy) 

 

 

 suma suma 

Podwykonawstwo (max. 

25 % dofinansowania) 

   

   

 suma suma 

Cross-financing (max. 30 % 

dofinansowania) 

Stypendysta (stanowisko / 

wysokość stypendium / 

liczba miesięcy) 

 

 

Staże (liczba miesięcy / 

perosnel / koszt) 
 

 

Szkolenia (perosnel / koszt)   

 suma suma 

Pozostałe koszty 

bezpośrednie: 
  

 

niskokosztowa aparatura 
naukowo-badawcza (max. 
10 % dofinansowania) 

 
  

koszty budynków i 
gruntów (max. 10 % 
dofinansowania) 

 
  

koszty promocji projektu 
(max. 1 % dofinansowania) 

 
  

inne  
  

  
suma suma 

Suma kosztów bezpośrednich  
suma suma 

Suma kosztów pośrednich 
suma suma 

Razem 
suma suma 
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Sumaryczny budżet całego projektu 

Kategoria kosztu 
Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w projekcie) 
Wysokość kosztu 
kwalifikowalnego 

Dofinansowanie 

Wynagrodzenia 

Personel projektu (stanowisko 
/ wysokość wynagrodzenia / % 
etatu / liczba miesięcy) 

  

 suma suma 

Podwykonawstwo 
(max. 25 % 

dofinansowania) 

   

   

 suma suma 

Cross-financing (max. 30 
% dofinansowania) 

Stypendysta (stanowisko / 
wysokość stypendium / liczba 
miesięcy) 

 

 

Staże (liczba miesięcy / 
perosnel / koszt) 

 
 

Szkolenia (perosnel / koszt)  
 

 suma 
suma 

Pozostałe koszty 
bezpośrednie: 

 
 

  

niskokosztowa 
aparatura naukowo-
badawcza (max. 10 % 
dofinansowania) 

 

  

koszty budynków i 
gruntów (max. 10 % 
dofinansowania) 

 
  

koszty promocji 
projektu (max. 1 % 
dofinansowania) 

 
  

inne    

  suma suma 

Suma kosztów bezpośrednich suma suma 

Suma kosztów pośrednich suma suma 

Razem suma suma 

Planowany zakres wynagordzeń w projekcie 

Personel projektu od do 

Wynagrodzenia liderów zespołów badawczych   
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Wynagrodzenia młodych liderów zespołów 
badawczych 

  

Wynagrodzenia młodych doktorów   

Wynagrodzenia doktorantów   

Wynagrodzenia studentów   

Wynagrodzenia pracowników technicznych (patrz 
pkt. 5.3.2 RK) 

  

Wynagrodzenia osób ze stopniem naukowym (patrz 
pkt. 5.3.3 RK) 

  

Stypendia doktorantów   

Stypendia studentów   

Zespół zarządzający od 
do 

Wynagrodzenie kierownika projektu   

Wynagrodzenia przedstawiciela/li podmiotu/ów   

Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za 
współpracę (patrz pkt. 4.1 RK)  
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VI. WSKAŹNIKI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 
 

 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 
 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 
Uzasadnienie/sposób 

wyliczenia 

Liczba naukowców z zagranicy 
we wspieranym projekcie 

Osoby 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

Liczba międzynarodowych 
publikacji naukowych  

Szt. 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

Liczba uzyskanych stopni 
naukowych 

Szt. 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

Liczba dokonanych zgłoszeń 
patentowych) 

Szt. 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

3. WSKAŹNIKI POTWIERDZAJĄCE STAWKI JEDNOSTKOWE DLA WYNAGORDZEŃ 
 

Stawka jednostkowa Jednostka miary Wskaźnik 
Wynagrodzenie 

Lidera zespołu badawczego 
Osobo-miesiąc Liczba liderów zespołów prowadzących działalność B+R 

 w ramach projektu 

Wynagrodzenie 
 Młodego Lidera zespołu 

badawczego lub Młodego doktora 
od 6 do 9 lat po doktoracie 

Osobo-miesiąc Liczba młodych liderów zespołów lub Młodych doktorów 
od 6 do 9 lat po doktoracie prowadzących działalność B+R  
w ramach projektu 

Wynagrodzenie  

Młodego doktora do 5 lat po 

doktoracie 

Osobo-miesiąc Liczba młodych doktorów do 5 lat po doktoracie 

prowadzących działalność B+R 

w ramach projektu 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 
Uzasadnienie/sposób 

wyliczenia 

Liczba  jednostek naukowych 
wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 

Szt. 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

Liczba realizowanych prac 
B+R 

Szt. 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

Szt. 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 

Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwoju kadr B+R 

Osoby 0 Pole numeryczne Pole tekstowe 
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Wynagrodzenie  
Doktoranta 

Osobo-miesiąc Liczba doktorantów prowadzących działalność B+R 

w ramach projektu 
Koszty badawczo-

szkoleniowe 

doktorantów 

Indywidualne 

Wsparcie w 

formie 

stypendium 

Osobo-miesiąc 

 

Liczba doktorantów-stypendystów prowadzących 

działalność B+R, objętych wsparciem w zakresie rozwoju  

kadry B+R  w ramach projektu 

Koszty 
rozwojowe 
Doktoranta 

 

  



 

VII. ZAŁĄCZNIKI  

Załączniki własne we wniosku o dofinansowanie 

1 ZAŁĄCZNIK NR 1: Opis nowości i oryginalności programu badawczego 

2 ZAŁĄCZNIK NR 2: Potencjał gospodarczy projektu oraz plan wykorzystania jego 

wyników 

3 ZAŁĄCZNIK NR 3: Plan wykorzystania zaplecza technicznego i jego 

komplementarność do realizacji zaplanowanych w projekcie prac B+R 

4 ZAŁĄCZNIK NR 4:Plan wykorzystania i zwiększania zasobów kadrowych B+R 

5 ZAŁĄCZNIK NR 5: Komitet Naukowo-Gospodarczy 

6 ZAŁĄCZNIK NR 6: Zespół zarządzający 

7 ZAŁĄCZNIK NR 7: Analiza ryzyka związanego z realizacją projektu 

8 ZAŁĄCZNIK NR 8: Opis realizacji zasady zrównoważonego rozwoju 

9 ZAŁĄCZNIK NR 9: Opis realizacji zasady równości szans 

10 ZAŁĄCZNIK NR 11 Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy) 

Załączniki składane według wzorów stanowiących załączniki do RK 

1 Oświadczenia Kierownika projektu; 

2 Oświadczenia Jednostki naukowej wskazanej we wniosku; 

3 Oświadczenia Podmiotu reprezentującego jednostki wskazane we wniosku; 

4 Oświadczenia Lidera konsorcjum (jeśli dotyczy) 

 

 


