WNIOSEK
o finansowanie wewnętrznego projektu badawczego
A. DANE WNIOSKODAWCY
1. Kierownik projektu (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy)
2. Nazwa i adres Zakładu, telefon, fax. e-mail,
B. INFORMACJE OGÓLNE
Tytuł projektu
Słowa kluczowe:
Planowane koszty ogółem w okresie finansowania – 31 . 12. 2021 r.

C. INFORMACJE O KIEROWNIKU PROJEKTU
Ankieta dorobku naukowego wykonawcy projektu
1. Imię i Nazwisko
2. Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 latach przed zgłoszeniem wniosku
(maksimum 10 pozycji, podać miejsce i datę publikacji; opracowane nowe technologie;
najważniejsze osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne)
3. Wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane
projekty badawcze i celowe finansowane ze środków finansowych na naukę - numery
projektów, miejsce realizacji oraz charakter udziału przy realizacji projektu
4. Wysłane w ostatnich trzech latach przed zgłoszeniem wnioski o finansowanie projektów
badawczych z NCN-u
5. Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres
pobytu, jednostka delegująca)
6. Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

Miejscowość i data

Podpis

D. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO, METODYKA BADAŃ ORAZ
CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW (maksymalnie 3 strony)
1. Cel naukowy projektu (jaki problem naukowy wnioskodawca podejmuje się
rozwiązać, co jest jego istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego)
2. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu w kraju, jakie przesłanki
skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, dlaczego projekt
zdaniem autora powinien być finansowany, znaczenie wyników projektu dla rozwoju
danej dziedziny i dyscypliny naukowej, czy w przypadku pozytywnych wyników
będą one mogły znaleźć praktyczne zastosowanie)
3. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań (jaki oryginalny wkład wniesie
rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w kraju
i na świecie, czy w kraju i na świecie jest to problem nowy czy kontynuowany
i w jakim zakresie weryfikuje poglądy i dotychczasowy stan wiedzy)
4. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak
zamierza rozwiązać postawiony problem, na czym będzie polegać analiza
i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia [aparatura] zostaną wykorzystane
w badaniach, czy wnioskodawca ma do nich bezpośredni dostęp i umiejętność
obsługi)
5. Wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu (zakładany sposób
przekazu i upowszechnienia wyników - publikacje naukowe oraz referaty na
konferencjach w kraju i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie
i habilitacyjne, nowe metody i urządzenia badawcze)
6. Wykaz najważniejszego piśmiennictwa dotyczącego problematyki wniosku.

E. HARMONOGRAM WYKONANIA ZADAŃ BADAWCZYCH
Lp.

1

Nazwa zadania badawczego (etapy badań)

2

Termin
rozpoczęcia
---------------zakończenia
zadania
3

RAZEM

Przewidywane
koszty
bezpośrednie
(zł)
4

F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO
1.
Wyszczególnienie wydatków

Planowany koszt

Wynagrodzenia (dla osób spoza uczelni)
Koszty bezpośrednie :
Zakup aparatury badawczej
Zakup urządzeń pomiarowych
Zakup odczynników
Udział w konferencjach
Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych
Inne wydatki (wymienić jakie)
Łącznie:

2. Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu
a) Opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej (podać
nazwę zakupu, planowany przewidywany koszt - łącznie z podatkiem Vat lub cłem,
planowany termin zakupu lub wytworzenia oraz merytoryczne uzasadnienie)
b) Uzasadnienie merytoryczne innych kosztów projektu wyszczególnionych w kosztorysie.
G. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU
BADAWCZEGO REALIZOWANEGO W POPRZEDNIM ROKU
(jeżeli był realizowany)
(złożone do końca marca roku następnego)
1. Tytuł projektu realizowanego:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

2. Wykonane zadania badawcze w poprzednim roku
Nazwa zrealizowanego zadania
badawczego (etapy badań)

Planowane koszty

Poniesione koszty

3. Opis wykonanych badań naukowych, zrealizowanych celów, zastosowanych metod,
uzyskanych wyników badań, etc.
4. Wykaz prac przyjętych do druku lub opublikowanych w poprzednim roku.
Lp. Tytuł publikacji

Autor

Wydawnictwo -

Data

Liczba

nazwa, tom, rok, złożenia do
strona

punktów**

druku* /
wydania
Łącznie liczba punktów

* Należy dołączyć pismo z redakcji potwierdzające przyjęcie pracy do recenzji
** Liczba punktów zgodna z listą MNiSzW
5. Inne sposoby upowszechniania wyników badań – konferencje, sympozja, etc.
Wniosek sporządzono (miejscowość, data)
Pieczęć Zakładu

Data

Kierownik projektu

podpis

