WNIOSEK NA WYKONANIE PROJEKTU
W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH /
STRATEGICZNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO

Nr i tytuł projektu
Tytuł strategicznego programu badań
naukowych i prac rozwojowych/
strategicznego projektu badawczego
A. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Wnioskodawcą jest jednostka składająca wniosek samodzielnie lub reprezentująca konsorcjum naukowe/sieć naukową/centrum naukowoprzemysłowe/centrum naukowe PAN.
1.

Nazwa i adres wnioskodawcy,
telefon,
fax, www1

2.

Status organizacyjny2

3.

Osoba/y uprawniona/e do
reprezentowania wnioskodawcy
(imię, nazwisko, funkcja)

4.

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko,
funkcja, telefon, e-mail)

5.

NIP, REGON, KRS

6.

Nazwa banku,
nr rachunku

7.

Wypełnia NCBiR

Nr rejestracyjny wniosku

Data wpłynięcia wniosku

Podpis

B. INFORMACJE O KIEROWNIKU PROJEKTU oraz głównych członkach zespołu realizującego projekt w jednostce wnioskodawcy (należy
wypełnić na odrębnych stronach)
8.

Imię i nazwisko

9.

Narodowość

10.
11.

Adres do korespondencji
E-mail

12.

Telefon
kontaktowy

13.

PESEL

Nazwa instytucji

14.

Miejsce stałego zatrudnienia

Stanowisko
Adres

15.

Charakter udziału
w realizacji projektu

Kierownik projektu
Członek zespołu

16.

Specjalność naukowa wg OECD http://www.ncbir.pl/www/images/doc/OECD_PL.pdf

17.

Dział gospodarki wg PKD http://www.ncbir.pl/www/images/doc/PKD-2007.pdf

18.

Przebieg pracy zawodowej

1

Uczelnie podają informacje określone w pkt. 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako
miejsce realizacji projektu.
2
1) jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615),
2) konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615),
3) sieć naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615),
4) jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. Nr 96, poz. 615),
5) centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),
6) centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
7) przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. nr 75, poz. 473),
8) jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP
9) przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej, niż formy określone w pkt 1-8.

1

Okres
zatrudnienia
(lata)

Lp.

Nazwa zakładu pracy

Zakres obowiązków

Zajmowane
stanowisko

Najważniejsze osiągnięcia

1.
…

Doświadczenie naukowe/zawodowe zdobyte za granicą (maks. 3 najważniejsze)
nie dotyczy
Lp.

19.

Okres pobytu
(lata)

Kraj

Instytucja

Rodzaj pobytu

1.
…

Najważniejsze prace naukowe publikowane w ostatnich 5 latach
nie dotyczy
Publikacje

Tytuł

Czasopismo

Data wydania

Tytuł

Wydawnictwo

Data wydania

1.

20.

…

Książki

1.
…

Inne

Udział w opracowaniu wdrożonych technologii (komercjalizacja, wdrożenie do produkcji, sprzedaż patentu lub licencji, sprzedaż
prawa do patentu, utworzenie nowej firmy i inne) - maks. 5 najważniejszych
nie dotyczy
21.

Lp.

Technologia
Nazwa

Sposób wykorzystania
Krótki opis

1.
…

Udział w projektach badawczych (maks. 5 najważniejszych)
nie dotyczy
22.

Lp.

Tytuł

Czas trwania (lata)

Koszt ogółem
w zł

Źródła finansowania

Charakter udziału w projekcie
(kierownik, główny wykonawca,
wykonawca)

1.
…

Doświadczenie w zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami B+R
nie dotyczy
23.

Lp.

Rodzaj
projektu

Tytuł projektu

Instytucja finansująca

Okres realizacji
w miesiącach

Koszt realizacji
w zł

1.
…

Oświadczenie:
Ѵ

24.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału w konkursie na realizację projektu, określonymi w ustawie z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96, poz. 616) i dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie
internetowej Centrum, akceptuję je oraz wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w bazie
danych Centrum oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
miejscowość i data

podpis

2

C. INFORMACJE O CZŁONKACH KONSORCJUM / SIECI / CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO / CENTRUM
NAUKOWEGO PAN
Nazwa i adres, telefon,
fax, www
Status organizacyjny3

I.

Osoba/y uprawniona/e do
reprezentowania jednostki
(imię, nazwisko, funkcja)
Osoba do kontaktu (imię,
nazwisko, funkcja, telefon, email)

25.

Nazwa i adres, telefon,
fax, www
Status organizacyjny

II.

Osoba/y uprawniona/e do
reprezentowania jednostki
(imię, nazwisko, funkcja)
Osoba do kontaktu (imię,
nazwisko, funkcja, telefon, email)

D. INFORMACJE O OSOBACH REALIZUJĄCYCH PROJEKT
Lp.

26.

Imię i nazwisko

Jednostka

Charakter udziału w realizacji projektu (kierownik
projektu, kierownik części projektu, członek zespołu)

1.

E. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY – JEDNOSTCE
Wykaz najważniejszych projektów związanych z tematyką strategicznego programu
rozwojowych/strategicznego projektu badawczego, realizowanych w ostatnich 5 latach (maks. 5)

badań

naukowych

i

prac

Nie dotyczy

27.

Lp.

Tytuł

Okres realizacji

Koszt ogółem
w zł

Źródła finansowania/
program/ instytucja
krajowa, zagraniczna

Charakter udziału w projekcie
(główny wykonawca, współwykonawca,
koordynator)

1.
…
Wykaz osiągnięć w zakresie komercjalizacji wyników B+R związanych z tematyką strategicznego programu badań naukowych i
prac rozwojowych/strategicznego projektu badawczego w ostatnich 5 latach (maks. 10)
(sprzedaż lub przekazanie prawa do wykorzystywania patentów i innych praw własności przemysłowej, uzyskanie patentu, zgłoszenie
patentu, udzielenie licencji, uruchomienie produkcji, inne)
28.

Nie dotyczy
Lp.

Rodzaj osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Rok

Kraj

Dział gospodarki wg PKD

1.
…
Kadra badawcza oraz infrastruktura przeznaczone do realizacji projektu
a. Liczba osób ogółem przewidziana do realizacji projektu (suma 1-5)
Liczba obecnie zatrudnionych pracowników
1.
Pracownicy naukowo-badawczy

29.

2.

Pracownicy administracji

3.

Pracownicy techniczni
Razem

4. Liczba doktorantów
5. Liczba osób przewidzianych dodatkowo do zatrudnienia na czas realizacji projektu

b. Posiadana aparatura i sprzęt niezbędne do realizacji projektu (o wartości powyżej 50 tys. zł)
Lp.

Rodzaj

Przybliżona wartość
w zł

Rok zakupu/ budowy

1.

…
Razem
3

X

Jednostka naukowa, mikro/mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca

3

Informacja o posiadanych certyfikatach zarządzania jakością
30
Nie dotyczy

F. INFORMACJE O CZŁONKU KONSORCJUM / SIECI / CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO / CENTRUM NAUKOWEGO
PAN (należy wypełnić na odrębnych stronach dla każdej jednostki – nie dotyczy wnioskodawcy)
Wykaz najważniejszych projektów związanych z tematyką strategicznego programu badań naukowych
rozwojowych/strategicznego projektu badawczego, realizowanych w ostatnich 5 latach (maks. 5 najważniejszych)

i

prac

Nie dotyczy

31.
Lp.

Tytuł

Okres realizacji

Koszt ogółem
w zł

Źródła finansowania/
program/ instytucja
krajowa, zagraniczna

Charakter udziału w projekcie
(główny wykonawca, współwykonawca,
koordynator)

1.
…
Wykaz osiągnięć w zakresie komercjalizacji wyników B+R związanych z tematyką strategicznego programu badań naukowych
i prac rozwojowych/strategicznego projektu badawczego w ostatnich 5 latach (maks. 10 najważniejszych)
(sprzedaż lub przekazanie prawa do wykorzystywania patentów i innych praw własności przemysłowej, uzyskanie patentu, zgłoszenie
patentu, udzielenie licencji, uruchomienie produkcji, inne)
32.

Nie dotyczy
Lp.

Rodzaj osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Rok

Kraj

Dział gospodarki wg PKD

1.
…
Kadra badawcza oraz infrastruktura przeznaczone do realizacji projektu
a. Liczba osób ogółem przewidziana do realizacji projektu (suma 1-5)
Liczba obecnie zatrudnionych pracowników
1.

Pracownicy naukowo-badawczy

2.

Pracownicy administracji

3.

Pracownicy techniczni
Razem

33.

4. Liczba doktorantów
5. Liczba osób przewidzianych dodatkowo do zatrudnienia na czas realizacji projektu

b. Posiadana aparatura i sprzęt niezbędne do realizacji projektu (o wartości powyżej 50 tys. zł)
Lp.

Rodzaj

Przybliżona wartość
w zł

Rok zakupu/ budowy

1.

…
Razem

X

Informacja o posiadanych certyfikatach zarządzania jakością
34.
Nie dotyczy

G. INFORMACJE O KIEROWNIKU CZĘŚCI PROJEKTU REALIZOWANEJ PRZEZ CZŁONKA KONSORCJUM / SIECI / CENTRUM
NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO / CENTRUM NAUKOWEGO PAN
INFORMACJE O GŁÓWNYCH CZŁONKACH ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO CZĘŚĆ PROJEKTU (należy wypełnić na odrębnych
stronach)
Wypełnia każda jednostka
35.

Imię i nazwisko

36.

Narodowość

37.

Adres do korespondencji

36.
4

Telefon
kontaktowy

38.

38.

E-mail
Miejsce stałego zatrudnienia

39.

PESEL

Nazwa instytucji
Stanowisko
Adres

40.

Charakter udziału
w realizacji projektu

41.

Specjalność naukowa wg OECD http://www.ncbir.pl/www/images/doc/OECD_PL.pdf

42.

Kierownik części projektu
Członek zespołu

Dział gospodarki wg PKD http://www.ncbir.pl/www/images/doc/PKD-2007.pdf

Przebieg pracy zawodowej
Okres
zatrudnienia
(lata)

Lp.

43.

Nazwa zakładu pracy

Zakres obowiązków

Zajmowane
stanowisko

Najważniejsze osiągnięcia

1.
…

Doświadczenie naukowe/zawodowe zdobyte za granicą ( maks. 3 najważniejsze)
nie dotyczy
44.

Lp.

Okres pobytu
(lata)

Kraj

Instytucja

Rodzaj pobytu

1.
…

Najważniejsze prace naukowe publikowane w ostatnich 5 latach (maks. 5 najważniejszych)
nie dotyczy
Publikacje

Tytuł

Czasopismo

Data wydania

Tytuł

Wydawnictwo

Data wydania

1.

45.

…

Książki

1.
…

Inne
Udział w opracowaniu wdrożonych technologii (komercjalizacja, wdrożenie do produkcji, sprzedaż patentu lub licencji, sprzedaż
prawa do patentu, utworzenie nowej firmy, inne) - maks. 5 najważniejszych
nie dotyczy
Lp.

Technologia

Sposób wykorzystania

Nazwa

Krótki opis

1.
…

Udział w projektach badawczych (maks. 5 najważniejszych)
nie dotyczy

46.
Lp.

Tytuł

Czas trwania (lata)

Koszt ogółem
w zł

Źródła finansowania

Charakter udziału w projekcie
(kierownik, główny wykonawca,
współwykonawca)

1.
…

Doświadczenie w zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami B+R
nie dotyczy
Lp.

47.

Rodzaj
projektu

Tytuł projektu

Instytucja finansująca

1.
…

5

Okres realizacji
w miesiącach

Koszt realizacji
w zł

Oświadczenie:
Ѵ

48.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału w konkursie na realizację projektu, określonymi w ustawie z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) i dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie
internetowej Centrum, akceptuję je oraz wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w bazie
danych Centrum oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
miejscowość i data

podpis

H. OPIS PROJEKTU
Cel/cele projektu oraz planowane rezultaty
Należy podać planowane rezultaty, w tym listę produktów projektu, główne kryteria oraz sposób weryfikacji wykonania każdego z produktów,
a także planowane daty przedstawienia wykonanych produktów (kamieni milowych) do akceptacji przez kierownika projektu.
49.

Opis i uzasadnienie działań planowanych w celu realizacji projektu - zgodnie z harmonogramem (z podziałem na etapy)
Dla każdego etapu należy podać listę produktów, główne kryteria oraz sposób weryfikacji wykonania każdego z produktów a także planowane
daty przedstawienia wykonanych produktów (kamieni milowych) do akceptacji przez kierownika części projektu oraz kierownika projektu.
50.

Opis metod i sposobu realizacji projektu z uzasadnieniem

51.

Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu w porównaniu do rozwiązań dotychczas stosowanych w kraju i za granicą
52.

Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania
Należy opisać zapotrzebowanie na wynik projektu, przedstawić możliwości wykorzystania wyników projektu i przewidywane efekty ekonomiczne.

53.

Analiza ryzyka dla całości projektu oraz kluczowych etapów
54
Planowany sposób zarządzania realizacją projektu
Należy opisać podział prac w ramach projektu, procedury podejmowania decyzji, tryb i sposób wymiany informacji, a także opisać ustalenia w
zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej.
55.
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56.

Słowa kluczowe charakteryzujące projekt
a) należy wpisać max. 5 słów kluczowych
b) należy wybrać słowa kluczowe z klasyfikacji NACE ver. 2 link

I.1. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU (całość)
Podział projektu na etapy.
Etap obejmuje jeden rodzaj badań i jest wykonywany przez jedną jednostkę - członka konsorcjum / sieci / centrum naukowoprzemysłowego / centrum naukowego PAN.
Czynności, których nie można przyporządkować do określonego rodzaju badań (np. zarządzanie projektem, upowszechnienie wyników)
nie powinny być wskazywane jako odrębne etapy.
Maksymalna liczba etapów nie powinna przekraczać 20.

57.

Nr
etapu

Nazwa etapu

1.

2.

Podmiot realizujący

Termin
rozpoczęcia*

Termin
zakończenia*

Koszt razem
w zł
(7+8)

Środki
własne w zł

4.

5.

6.

7.

3.

Dofinansowanie
zł

%

8.

9.

Rodzaj badań**

10.

1
2
…

OGÓŁEM
* Należy podać liczbę miesięcy liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji projektu (podpisania umowy).
**Należy podać odpowiednią cyfrę: badania podstawowe – 1, badania przemysłowe – 2, prace rozwojowe – 3

Pieczęć wnioskodawcy

Osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy

………………

Główny księgowy

podpis i pieczęć

Kierownik projektu

podpis i pieczęć

podpis

I.2. HARMONOGRAM WYKONANIA CZĘŚCI PROJEKTU
DLA …………………………………………….. (nazwa jednostki)
Podział projektu na etapy.
Etap obejmuje jeden rodzaj badań i jest wykonywany przez jedną jednostkę - członka konsorcjum / sieci/ centrum naukowoprzemysłowego / centrum naukowego PAN.
Czynności, których nie można przyporządkować do określonego rodzaju badań (np. zarządzanie projektem, upowszechnienie wyników)
nie powinny być wskazywane jako odrębne etapy.

58.

Nr
etapu

Nazwa etapu

1.

2.

Termin
rozpoczęcia*

Termin
zakończenia*

Koszt razem
w zł
(6+7)

Środki
własne w zł

3.

4.

5.

6.

Dofinansowanie
zł

%

7.

8.

Rodzaj badań **

9.

1
2
…

OGÓŁEM
* Należy podać liczbę miesięcy liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji projektu (podpisania umowy).
** Należy podać odpowiednią cyfrę: badania podstawowe – 1, badania przemysłowe – 2, prace rozwojowe – 3.

Pieczęć jednostki
………………

59.

Osoba uprawniona do reprezentowania jednostki
podpis i pieczęć

Główny księgowy
podpis i pieczęć

Kierownik części
projektu
podpis

J.1. KOSZTORYS PROJEKTU (całość) w załączniku nr 1 do oferty wypełnia wnioskodawca

J.2. KOSZTORYS CZĘŚCI PROJEKTU w załączniku nr 2 do oferty wypełnia na odrębnych stronach każdy członek konsorcjum / sieci /
60. centrum naukowo-przemysłowego / centrum naukowego PAN

7

J.3. Kalkulacja i uzasadnienie wysokości planowanych kosztów kwalifikowalnych*** (wypełnia każdy członek konsorcjum / sieci /

centrum naukowo-przemysłowego /

centrum naukowego PAN)

Dla W należy wskazać liczbę osób ogółem, liczbę osobomiesięcy ogółem, w tym osobomiesięcy kierownika i członków zespołu realizującego projekt oraz kwoty wynagrodzeń dla poszczególnych
grup pracowników zgodnie z informacjami wprowadzonymi w sekcji E lub w sekcji F.
Dla A i Aw należy zamieścić wykaz aparatury i sprzętu oraz koszt ich użytkowania.
Dla pozostałych kategorii kosztów należy wymienić i uzasadnić planowane koszty zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych umieszczonym na stronie internetowej NCBiR.

Kategorie kosztów

Uzasadnienie wysokości kosztów

W
A

61.

Aw
G
E
Op
O

*** Kategorie kosztów kwalifikowalnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de
minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411):
W – Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub
prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą;
A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowobadawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań
podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
Aw - Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego
pomocą;
G - Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań
podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z
odpłatnego korzystania z gruntów lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;
E - Koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz
usług doradczych i innych usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą;
Op - Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą;
O - Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

K. OŚWIADCZENIA
Składa każdy członek konsorcjum / sieci / centrum naukowo-przemysłowego / centrum naukowego PAN.

62.

Oświadczenie:
Oświadczam, że posiadam warunki zapewniające należyte wykonanie projektu. W przypadku przyjęcia wniosku na jego wykonanie
zobowiązuję się do:
a) włączenia projektu do planu zadaniowego jednostki;
b) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej;
c) zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z kierownikiem projektu formy zatrudnienia (umowa o pracę,
umowa zlecenie, inne);
d) sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych.

63.

Oświadczam, że wykonanie projektu:
obejmuje
nie obejmuje
wykonanie badań lub doświadczeń w dziedzinach wymagających zgody lub zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów prawnych i załączam
wymagane zgody / zezwolenia wydane przez stosowne instytucje (lub organy) na podstawie odrębnych przepisów.

64.

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek na wykonanie projektu nie narusza praw osób trzecich.
Oświadczam, że przedsięwzięcia planowane w ramach projektu nie są i nie były finansowane z innych źródeł w okresie ostatnich 5 lat oraz
że nie ubiegam się o ich finansowanie z innych źródeł.

65.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku przedłożonym w związku z konkursem na realizację projektu stanowią nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Tym samym, poza danymi powszechnie
dostępnymi i znanymi, podlegającymi ujawnieniu (takimi jak: nazwa, siedziba, adres, podpisy osób uprawnionych) wszelkie informacje objęte
dokumentacją konkursową, w tym wnioskiem, w całym pozostałym zakresie podlegają zastrzeżeniu, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku przedłożonym w związku z konkursem na realizację projektu nie zawierają
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).

66

Oświadczam, że nie jestem wykluczony z prawa otrzymywania środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich z powodów określonych w artykule 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).
Oświadczam, że jestem wykluczony z prawa otrzymywania środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich z powodów określonych w artykule 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.).

67.

Załączniki
1. W przypadku konsorcjum naukowego do formularza należy dołączyć umowę konsorcjum. Wymagane elementy umowy konsorcjum (link)
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2. W przypadku sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego PAN należy dołączyć kopię umowy o utworzeniu
sieci / centrum.
3. Przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:
a.

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej - wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku;

b.

informacje o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz pomocy de minimis, sporządzone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;

c.

sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, poprzedzających rok złożenia wniosku, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub kopia
ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie
Wniosku (sprawozdań finansowych nie składają mikro- i mali przedsiębiorcy);

d.

statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych – umowa lub statut spółki lub ich
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;

e.

oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

f.

oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

g.

oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu albo o zdolności kredytowej;

h.

uzasadnienie dotyczące zwiększenia podstawowego poziomu pomocy publicznej, zgodnie z § 14 - 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U.
Nr 215, poz. 1411)

i.

deklaracja przedsiębiorcy o zaangażowaniu własnych środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie przepisów o pomocy publicznej zamieszczonymi
w kosztorysie) w realizację projektu lub wdrożenie jego rezultatów;
nie dotyczy

3. Duży przedsiębiorca (przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów określonych w załączniku I do rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych) dołącza analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek udzielenia pomocy publicznej co najmniej jednej z
poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku jej udzielenia:
a) istotne zwiększenie rozmiaru projektu;
b) istotne zwiększenie zasięgu projektu;
c) istotne skrócenie czasu wykonania projektu;
d) istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na wykonanie projektu.
Wniosek sporządzono dnia ………………………. .
L. PODPISY
Składa każdy członek konsorcjum / sieci / centrum naukowo-przemysłowego / centrum naukowego PAN

Pieczęć wnioskodawcy Osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy Główny księgowy wnioskodawcy Kierownik projektu
………………
I Pieczęć jednostki
………………..

II Pieczęć jednostki
………………..

podpis i pieczęć

podpis i pieczęć

Osoba uprawniona do reprezentowania jednostki
podpis i pieczęć

Główny księgowy
podpis i pieczęć

Osoba uprawniona do reprezentowania jednostki

Główny księgowy

podpis i pieczęć

podpis i pieczęć
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podpis
Kierownik części projektu
podpis

Kierownik części projektu
podpis

