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Dane podstawowe
Nazwa działania w ramach którego składany jest
wniosek
Numer konkursu
Tytuł projektu
Akronim projektu
Nazwa Jednostki Naukowej
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej
REGON Jednostki Naukowej
NIP Jednostki Naukowej
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej w związku
z poniższymi danymi
Mail do osoby kontaktowej w związku z poniższymi
danymi
Forma wnioskodawcy:
Podmiot indywidualny
Konsorcjum:

 konsorcjant
 lider
1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych
 A+
kategoria naukowa uzyskana przez wskazaną  A
B
jednostkę organizacyjną w roku 2013
C
(za lata 2009-2012)
 nie dotyczy
2. Ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej
ostatnia ocena instytucjonalna uzyskana
przez wskazaną jednostkę organizacyjną

 wyróżniająca
 pozytywna
 warunkowa
 nie dotyczy

data uzyskania ostatniej oceny
instytucjonalnej
3. Poniesione nakłady wewnętrzne na działalność badawczo- rozwojową (PLN)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

3a. w tym poniesione nakłady wewnętrzne na działalność badawczo- rozwojową otrzymane od
przedsiębiorców (PLN)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1

4. Przychody jednostki ze sprzedaży licencji (bez licencji na standardowe oprogramowanie
komputerowe) (PLN)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
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5. Przychody jednostki z działalności badawczej ze sprzedaży prac i usług badawczych wykonywanych na
podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami
fizycznymi lub innymi jednostkami. (PLN)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
6. Liczba firm odpryskowych typu spin-off założonych przez pracowników jednostki (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

7. Liczba firm odpryskowych typu spin-out założonych przez pracowników jednostki (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

8. Liczba wydanych publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w §14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. poz.877) (szt.)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
9. Liczba przedsiębiorców, z którymi nawiązano współpracę w ramach wspólnych prac B+R (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

10. Liczba projektów B+R realizowanych wspólnie z przedsiębiorcami (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

11. Liczba jednostek naukowych z Polski, z którymi nawiązano współpracę w ramach wspólnych prac B+R
(szt.)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
12. Liczba jednostek naukowych z zagranicy, z którymi nawiązano współpracę w ramach wspólnych prac
B+R (szt.)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
13. Liczba projektów B+R realizowanych wspólnie z jednostkami naukowymi z zagranicy (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

14. Liczba projektów B+R realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

15. Wynalazki: liczba dokonanych zgłoszeń w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (szt.)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
16. Wynalazki: liczba uzyskanych patentów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1
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17. Wynalazki: liczba dokonanych zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

18. Wynalazki: liczba uzyskanych patentów w zagranicznych urzędach patentowych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

19. Wzory użytkowe: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

20. Wzory użytkowe: liczba uzyskanych wzorów użytkowych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

21. Wzory przemysłowe: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

22. Wzory przemysłowe: liczba uzyskanych wzorów przemysłowych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Wyjaśnienia dot. wypełniania
Rok n - rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Punkty 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych. Jeżeli jednostka podlegała ocenie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, to dla roku 2013 (za lata 2009-2012) na leży wskazać
przyznaną jednostce kategorię naukową zgodną z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (poz. 38
w Dzienniku Urzędowym Ministra z 2014 r. ), po uwzględnieniu zmian wprowadzonych
Obwieszczeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o sprostowaniu
błędu o sprostowaniu błędu w załączniku do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (poz. 65 w Dzienniku
Urzędowym Ministra z 2014 r.). Wyniki oceny dla roku 2017 (za lata 2013-2016) należy podać po
zakończeniu ewaluacji za właściwy okres i ogłoszeniu stosownych komunikatów. Jeżeli jednostka
naukowa nie podlegała ocenie parametrycznej za dany okres, należy zaznaczyć „nie dotyczy”.
Punkt 2. Ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Należy wskazać wynik ostatniej oceny
instytucjonalnej przeprowadzonej w jednostce przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz podać
dokładną datę jej uzyskania (dd-mm-rrr). Jeżeli jednostka naukowa nie podlegała ocenie
instytucjonalnej w okresie od 2009 r. włącznie, należy zaznaczyć „nie dotyczy”.
Punkt 3. Poniesione nakłady wewnętrzne na działalność badawczo- rozwojową. Definicje zgodne z
formularzem GUS – PNT01/s. Należy podać nakłady wewnętrzne, poniesione w danym roku na prace
B+R wykonane w jednostce, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków. Punkt 3a. w
tym poniesione nakłady wewnętrzne na działalność badawczo- rozwojową otrzymane od
przedsiębiorców. Należy podać nakłady wewnętrzne, poniesione w danym roku na prace B+R
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wykonane w jednostce, pochodzące od przedsiębiorców. Wartość należy podać w pełnej kwocie,
zaokrąglonej do pełnych złotych dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 4. Przychody jednostki ze sprzedaży licencji (bez licencji na standardowe oprogramowanie
komputerowe). Definicja zgodna z formularzem GUS – PNT01/s. Należy podać przychody ze sprzedaży
licencji, bez uwzględniania licencji na standardowe oprogramowanie komputerowe. Do
niestandardowego oprogramowania są zaliczane wszystkie wykorzystywane przez jednostkę
specjalistyczne programy takie jak m. in. komputerowe systemy zarządzania zapasami, sprzedażą,
kontaktami z klientem, programy finansowo-księgowe, z wyłączeniem podstawowych pakietów
oprogramowania powszechnie stosowanych przez większość użytkowników komputera np. pakiety
Office, standardowe programy antywirusowe, systemy operacyjne itp. Wartość należy podać w pełnej
kwocie, zaokrąglonej do pełnych złotych dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
(rok n).
Punkt 5. Przychody jednostki z działalności badawczej ze sprzedaży prac i usług badawczych
wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami
gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami. Definicja zgodna z formularzem GUS –
F01/s. Należy podać wartość sprzedaży pozostałych prac i usług badawczych wykonywanych na
podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami
fizycznymi lub innymi jednostkami (poza: dotacjami, środkami na realizację projektów finansowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowe Centrum Nauki, środkami na finansowanie
współpracy naukowej z zagranicą). Wartość należy podać w pełnej kwocie, zaokrąglonej do pełnych
złotych dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 6. Liczba firm odpryskowych typu spin-off założonych przez pracowników jednostki. Definicja
zgodna z formularzem GUS – PNT01/s. Należy podać liczbę firm tworzonych we współpracy z jednostką
naukową tzw. firm odpryskowych typu spin-off założonych przez pracowników jednostki w danym
roku. Spin-off to przedsiębiorstwo założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej
lub badawczej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub
technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od
organizacji macierzystej. Liczbę należy podać dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
(rok n).
Punkt 7. Liczba firm odpryskowych typu spin-out założonych przez pracowników jednostki. Definicja
zgodna z formularzem GUS – PNT01/s. Należy podać liczbę odpryskowych firm typu spin-out
założonych przez pracowników jednostki w danym roku. Spin-out to przedsiębiorstwo założone przez
co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta w
celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle niezależne (organizacyjnie,
formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej. Liczbę należy podać dla kolejnych 3 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 8. Liczba wydanych w danym roku publikacji w czasopismach posiadających współczynnik
wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych
w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w §14 ust. 3 pkt 1
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i
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trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. poz.877). Liczbę należy podać
dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 9. Liczba przedsiębiorców, z którymi nawiązano współpracę w ramach wspólnych prac B+R.
Należy podać liczbę przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych), z którymi jednostka współpracowała w
ramach realizowanych w danym roku projektów/ prac w zakresie B+R. Nie należy zliczać kilkukrotnie
tego samego przedsiębiorcy, jeżeli jednostka współpracuje z nim w ramach kilku przedsięwzięć w
danym roku. Liczbę należy podać dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 10. Liczba projektów B+R realizowanych wspólnie z przedsiębiorcami. Należy podać liczbę
projektów B+R realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami w danym roku. Wartość dla roku n-3
stanowi wartość bazową: dla tego roku należy podać liczbę wszystkich (tj. rozpoczętych,
kontynuowanych lub zakończonych) projektów. Wartość dla kolejnych lat stanowi sumę wartości z
roku poprzedniego oraz liczby projektów rozpoczętych w danym roku. Liczbę należy podać dla
kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 11 - 12. Podmioty współpracujące w ramach wspólnych prac B+R. Należy podać liczbę
jednostek naukowych z Polski lub zagranicy, z którymi jednostka współpracowała w ramach
realizowanych w danym roku projektów/ prac w zakresie B+R. Nie należy zliczać kilkukrotnie tej samej
jednostki naukowej, jeżeli jednostka współpracuje z nim w ramach kilku przedsięwzięć w danym roku.
Liczbę należy podać dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 13. Liczba projektów B+R realizowanych wspólnie z jednostkami naukowymi z zagranicy.
Należy podać liczbę projektów B+R realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi z
zagranicy w danym roku. Wartość dla roku n-3 stanowi wartość bazową: dla tego roku należy podać
liczbę wszystkich (tj. rozpoczętych, kontynuowanych lub zakończonych) projektów. Wartość dla
kolejnych lat stanowi sumę wartości z roku poprzedniego oraz liczby projektów rozpoczętych w danym
roku. Liczbę należy podać dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkt 14. Liczba projektów B+R realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Należy podać
liczbę projektów B+R realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 w danym roku. Wartość dla
roku n-3 stanowi wartość bazową: dla tego roku należy podać liczbę wszystkich (tj. rozpoczętych,
kontynuowanych lub zakończonych) projektów. Wartość dla kolejnych lat stanowi sumę wartości z
roku poprzedniego oraz liczby projektów rozpoczętych w danym roku. Liczbę należy podać dla
kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Punkty 15 – 22. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Definicje zgodne z formularzem
GUS – PNT01/s. Należy podać liczbę dokonanych zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów
przemysłowych oraz uzyskanych patentów na wynalazki, wzorów użytkowych i wzorów
przemysłowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zagranicznych urzędach
patentowych. Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla kolejnych 3 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).

