UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

Załącznik nr 1

WNIOSEK
O OBJĘCIE PROJEKTU FINANSOWANIEM

Nr projektu: (nadaje system on-line)
Tytuł projektu: (max 100 znaków) Przykładowy wniosek na projekty B+R
1. Dane Zespołu naukowego
Imię i nazwisko
Lidera
Stopień
naukowy/tytuł
Lidera
Stanowisko
pracy Lidera
Uczelnia

Proszę wpisać dane Lider projektu
(przykładowo) dr inż.
(przykładowo) adiunkt
Uczelnia na której pracuje Lider projektu

Wydział

Proszę podać nazwę Wydziału lub Kolegium

Jednostka

Proszę podać nazwę Instytutu, Katedry lub Zakładu

Dane
kontaktowe

Adres: miejsce pracy Lidera projektu (adres Uczelni)
E-mail: służbowy e-mail Lidera projektu
Tel.: bezpośrednio do Lidera projektu

Zespół
naukowy
(Tylko, jeśli
Wnioskodawca
aplikuje jako
zespół)

Należy podać poniższe dane dotyczące członków Zespołu oraz określić ich status
wobec uczelni (pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, studentów,
doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowotechnicznych) W przypadku samodzielnego złożenia wniosku nie należy dodawać
członków Zespołu.
(proszę uzupełnić dane Członka/Członków Zespołu naukowego – jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko:
Tytuł/ Stopień naukowy/zawodowy:
E-mail:
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Podział praw

Telefon:
Stanowisko pracy:
Uczelnia/Instytucja:
Wydział/Jednostka:
Należy podać procentowy podział praw własności intelektualnej powstałej w ramach
realizacji niniejszego projektu pomiędzy członków zespołu.

(W przypadku
projektów
zespołowych)

Imię i nazwisko: dane Lidera projektu
Procent: (przykładowo) 60
Imię i nazwisko: dane Członka Zespołu
Procent: (przykładowo) 40

Miejsce
realizacji
projektu

Należy podać miejsce realizacji projektu (np. jednostkę naukową) ulicę i numer, kod
pocztowy, miejscowość. Miejsce to musi znajdować się na terenie Województwa
Podkarpackiego.
Proszę wpisać adres głównej siedziby Uczelni

Osoba do
Imię i nazwisko: może to być Lider lub Członek Zespołu
kontaktów
E-mail: adres, który jest na bieżąco wykorzystywany przez wskazaną osobę
roboczych
Tel.: numer telefonu pod którym można się skontaktować ze wskazaną osobą
2. Podstawowe dane o projekcie
2.1.

Okres realizacji projektu (od mm/rrrr - do mm/rrrr):
przykładowo: 10.2020 - 03.2021

2.2.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje Podkarpacia

Przedmiot projektu wpisuje się w RIS:
● (przykładowy wybór) Lotnictwo i kosmonautykę
Należy wybrać odpowiednią główną specjalizację oraz krótko uzasadnić wybór.
Maksymalna ilość znaków - 500.
Niniejszy projekt dotyczy …………………………………………………………..……………………………..………………….
2.3. Dziedzina/dyscyplina przedmiotu projektu
Przedmiot projektu wpisuje się w dziedzinę:
● (przykładowy wybór) Zaawansowane materiały;
Należy wybrać odpowiednią dziedzinę.
W przypadku wyboru opcji „Inne” należy wpisać dziedzinę i krótko uzasadnić jej wybór (500
znaków).
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2.4. Poziom gotowości technologicznej (TRL)
Proszę wskazać obecny poziom TRL projektu (minimum 2 TRL) i planowany na zakończenie jego
realizacji (minimum 4 TRL).
Początkowy: 2

Poziom gotowości technologicznej (TRL)
Planowany: 4

Poziomy TRL:
2 TRL - koncepcja technologii i jej przyszłych zastosowań
3 TRL - laboratoryjne potwierdzenie krytycznych elementów technologii
4 TRL - potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej
5 TRL - zweryfikowano podstawowe elementy technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
6 TRL - demonstracja prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Należy wybrać odpowiednie poziomy TRL oraz krótko uzasadnić wybór.
Maksymalna ilość znaków – 1000.
Przykładowo:
Dotychczasowe prace obejmowały……………………………… i zakończyły się określeniem
koncepcji………………………, tj. osiągnęły poziom TRL 2. W konsekwencji prac ……………………………
(jakich?) komponenty technologii zostaną zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych na
…………………………, przy użyciu ……………………… i osiągną poziom TRL4.
2.5. Streszczenie projektu w języku polskim i angielskim
Opis powinien zawierać najważniejsze założenia składanego projektu, w tym główne postulaty pkt. 3.1 3.6 wniosku (bez ujawniania kluczowych elementów objętych lub planowanych do objęcia ochroną
w zakresie własności intelektualnej). Należy użyć słownictwa zrozumiałego dla szerszego grona
odbiorców, a nie tylko dla ekspertów. Obie wersje językowe muszą być tożsame.
WERSJA POLSKA
Maksymalna ilość znaków - 1000.
Przykładowo:
Projekt dotyczy……………………… Prowadzone badania obejmą/będą polegały na………………………… a ich
rezultatem będzie……………………… Z rozwiązań/technologii skorzystają głównie…………………… co
przyczyni się do………………………… Zakłada się ochronę rezultatów projektu w formie………………………
Forma komercjalizacji rozwiązania to…………………………
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WERSJA ANGIELSKA
Maksymalna ilość znaków - 1000.
Przykładowo:
The project concerns…………………... The conducted research will cover / will consist in…………………...
and the result will be…………………... The solutions / technologies will benefit mainly…………………...
which will contribute to…………………... It is assumed that the project results will be protected in the
form…………………... Commercialization…………………...

PROPOZYCJE OPISÓW W PKT 3.1-3.6 SĄ PRZYKŁADOWE I NIE NALEŻY ICH
ROZPATRYWAĆ W KONTEKŚCIE KOMPLETNYCH UZASADNIEŃ (MOGĄ BYĆ
TRAKTOWANE JAKO „PUNKT WYJŚCIA”)
3. Opis projektu
3.1.

Ocena punktowa
(maks. 55 pkt.)

Przedmiot projektu oraz jego zgodność z definicją prac
badawczo-rozwojowych

Opis tego punktu powinien w szczególności zawierać informacje co będzie
rezultatem projektu, jaki problem rozwiązuje, jak powstał, czy był efektem
realizacji innych projektów, dofinansowań, pracy własnej, doktoratu, współpracy
z podmiotami zewnętrznymi, a także czy w ramach projektu przeprowadzone
zostaną Prace B+R (zgodnie z definicją Regulaminu konkursu).
W przypadku projektów w obszarze ICT, w których część badawcza wiąże się
z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego,
uwzględnione muszą być zasady określone w Podręczniku Frascati1. Opis należy
uzasadnić.
Maksymalna ilość znaków – 2000.

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 5 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 1 punkt;
- przeciętnym: 2 punkty;
- dobrym: 3 punkty;
- bardzo dobrym: 4 punkty;
- doskonałym: 5 punktów

PRZYKŁADOWE OPISY:
Przedmiotem projektu jest/są....................................................................................................
Na podstawie obecnych prac opracowano...........................................................................
Problem jaki rozwiązuje to..........................................................................................................
W tym celu planuje się..................................................................................................................
Dotychczasowe prace zostały przeprowadzone w ramach .........................................
1Zgodnie z zapisami Podręcznika: czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego, czy technicznego, ani wyeliminowania
niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R.
Przykłady czynności, które nie są Pracami B+R: tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi
informatycznych, obsługa istniejących systemów, konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych, dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach
użytkowych, usuwanie błędów z systemów (debugging), adaptacja istniejącego oprogramowania, przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.
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Temat projektu jest efektem zainteresowań/ obserwacji potrzeb ……………….…
Prace planowane do przeprowadzenia w ramach projektu spełniają definicję
prac B+R, przedstawioną w Regulaminie Konkursu grantowego, ponieważ
…………………………………………………………………………………………………………………...
3.2.

Przewidywany przebieg oraz rezultat projektu

Jak krok po kroku będzie przebiegała realizacja projektu? Co będzie wynikiem
prac B+R. (Wynikiem może być np.: technologia, sposób, metoda, produkt
wytwór, opracowanie związków chemicznych, kompozycji farmaceutycznych,
program komputerowy).
Maksymalna ilość znaków – 2000.
PRZYKŁADOWE OPISY:
W pierwszym etapie projektu zostanie .................................................................................
W drugim etapie zostanie …………………..………………………………………………………....
W celu wykonania ...........................................................................................................................
W wyniku przeprowadzonych prac zostanie zweryfikowana ......................................
Prace przewidziane w trakcie realizacji projektu podzielone będą na etapy:
…………... Pierwszy etap będzie obejmował……………………………………………………..
Proces/synteza………………………. będzie prowadzona metodą……………………….…
Produkty będą poddawane procesowi…………………………………….…………………….
Planowane jest zbadanie właściwości…………………………………………………..……….
Zostaną zlecone prace/badania takie jak:............ Przewiduje się, że wynikiem
prac B+R w projekcie będzie…………………………………………………….…..……………..
3.3.

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 5 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 1 punkt;
- przeciętnym: 2 punkty;
- dobrym: 3 punkty;
- bardzo dobrym: 4 punkty;
- doskonałym: 5 punktów

Przebieg dalszego rozwoju projektu

1) W przypadku gdy rezultatem projektu będzie technologia na poziomie poniżej
TRL 6, należy opisać planowany rozwój rezultatu/ów projektu z planowanego
poziomu TRL do TRL 6, w tym opis działań niezbędnych do osiągnięcia TRL 6.
2) W przypadku gdy rezultatem projektu będzie technologia na poziomie co
najmniej TRL 6, należy opisać działania niezbędne do osiągnięcia TRL 9.
Oceniana będzie realność założeń rozwoju technologii do zakładanego poziomu
demonstracji zakończonej powodzeniem.
Należy opisać jakie działania będą konieczne do zrealizowania by rezultat
projektu rozwinął się do poziomu 6 lub 9 TRL.

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 5 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 1 punkt;
- przeciętnym: 2 punkty;
- dobrym: 3 punkty;
- bardzo dobrym: 4 punkty;
- doskonałym: 5 punktów

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

Opis powinien zawierać:
a) harmonogram oraz zakres działań
b) przewidywany koszt poszczególnych działań
c) czas realizacji działań
Działania te powinny zostać zaplanowane w terminie do końca 2022 r. i być
możliwie precyzyjnie opisane dla każdego stopnia TRL osobno, z założeniem że
plany te są wstępne.
Maksymalna ilość znaków –1500.
Kolejny TRL
5
6

3.4.

Szacowany
(optymalny) czas
Przykładowo:
05.2021 - 12.2021

Szacowany koszt
(zł)
Przykładowo:
250 000,00 zł

Przykładowo:
01.2022 - 12.2022

Przykładowo:
400 000,00 zł

Opis planowanych
działań
W celu osiągnięcia
TRL 5 zakłada się
.......................................
W celu osiągnięcia
TRL 6 zakłada się
.......................................

Ochrona własności intelektualnej

Proszę podać, czy zgłaszany przedmiot projektu:
a) podlega ochronie praw własności intelektualnej, np. zgłoszono go w UPRP
lub w zagranicznym urzędzie patentowym, udzielono prawo wyłączne,
ochroniono know-how itp. Podać informację o tym prawie (data
zgłoszenia, numer zgłoszenia lub prawa wyłącznego) oraz plan dalszego
rozwoju w tym obszarze,
b) nie podlega w tym momencie ochronie, jest ona planowana po
zakończeniu realizacji projektu. W takim przypadku należy opisać:
● dlaczego przedmiot projektu nie jest chroniony,
● czy przedmiot projektu został ujawniony (jeśli tak to w jakim zakresie),
● czy Wnioskodawca zamierza ubiegać się o ochronę, jeśli tak to jakiego
typu/formy, na jakim terytorium oraz uzasadnić dokonany wybór,
● w przypadku, gdy ochrona własności intelektualnej nie jest planowana ocenie podlegać będzie zasadność takiego podejścia w kontekście
możliwości komercjalizacji rezultatu projektu.
Maksymalna ilość znaków – 1500.

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 5 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 1 punkt;
- przeciętnym: 2 punkty;
- dobrym: 3 punkty;
- bardzo dobrym: 4 punkty;
- doskonałym: 5 punktów.

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

PRZYKŁADOWE OPISY:
Zgłaszany w niniejszym konkursie przedmiot projektu nie podlega/podlega
ochronie………………………………………………………………………………………………………
Po zakończeniu projektu planowane jest …………………………….. w celu ochrony
……………. na terytorium………………………………………………………………………………..
Na podstawie ……………………………………… stwierdza się, że przedmiot wniosku
nie jest objęty ochroną własności intelektualnej.
Jest to spowodowane ……………………………………………………………………………………
3.5.

Innowacyjność

Należy wskazać innowacyjność przedmiotu projektu (skala regionu, kraju,
świata). Opisując innowacyjność rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę
na skwantyfikowanie parametrów technicznych lub ilościowych rozwiązania w
stosunku do rozwiązań konkurencyjnych lub komplementarnych.
Opis ogólny, z podaniem takich elementów jak “tańszy”, “szybszy”, itp. może
zostać oceniony negatywnie.
Maksymalna ilość znaków – 2000.
PRZYKŁADOWE OPISY:
Z rozwiązań konkurencyjnych znane jest zastosowanie …………………………………
o parametrach ……………………………………………………………………………………………..
Pozostałe rozwiązania wykorzystujące …………………………………… nie uznaje się
za konkurencyjne ze względu na inny ……………………………………………………………
Przedstawione powyżej zagadnienia oraz badania …………… opisane w …………
świadczą, że rozwiązanie będące przedmiotem wniosku jest innowacyjne
w skali ………………………………………………… Innowacyjnym rozwiązaniem
w badaniach będzie………………………………………………………………………………………
3.6.

Obszary oraz sposób wykorzystania

Proszę o podanie branż oraz potencjalnych odbiorców, zainteresowanych
wynikami badań. Czy prace badawcze są odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynkowe? Czy wynik powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony
przemysłu? Kto jest potencjalnym odbiorcą rozwiązania?

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 10 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 2 punkty;
- przeciętnym: 4 punkty;
- dobrym: 6 punktów;
- bardzo dobrym: 8 punktów;
- doskonałym: 10 punktów.
Przy czym, innowacyjność
opisana na poziomie (bez
względu na jakość opisu):
- regionu - maks. 2 punktów
- kraju - maks. 6 punktów
- świata: bez limitu

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 10 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 2 punkty;
- przeciętnym: 4 punkty;
- dobrym: 6 punkty;
- bardzo dobrym: 8 punktów;
- doskonałym: 10 punktów.

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

Należy wskazać, czy Wnioskodawca ma własne preferencje dotyczące sposobu
komercjalizacji prac B+R: sprzedaż praw, udzielenie licencji, założenie spółki
spin-off.
Do wniosku można dołączyć listy intencyjne podpisane z potencjalnymi
odbiorcami rezultatów projektu (nie są one dodatkowo punktowane).
Maksymalna ilość znaków – 2000.
PRZYKŁADOWE OPISY:
W wyniku opracowywania koncepcji ....................................................................................
Wyniki badań będą wykorzystane do .....................................................................................
.............................................................................
Produkt projektu jest interesujący dla ………………… ze względu na …………………
Można go stosować jako ………………………………… Produkt będzie można
wykorzystywać również jako ………………….. Otrzymane w ramach projektu
……………………… mogą znaleźć zastosowanie w …………………………… Adresatem
prac przeprowadzonych w projekcie są ……………………………... Potencjalnym
odbiorcą wyników badań jest ……………………………… Przedstawiciele zespołu
badawczego nawiązali kontakt z ………………….... Obie strony zadeklarowały
chęć współpracy nad……………………………………………….. Zakład się że projekt
będzie komercjalizowany w formie licencji / własnej spółki spin-off………………
Do wniosku dołączono list intencyjny z …………………………………………………………
3.7.

Koncepcja realizacji projektu

Punktacja w niniejszym kryterium związana jest z oceną „harmonogramu
rzeczowo-finansowego” oraz „zestawienia wydatków kwalifikowalnych
w podziale na kategorie kosztów”.
● czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne,
zasadne i oszczędne z punktu widzenia osiągnięcia rezultatów projektu,
● czy wysokość oraz typy wydatków są adekwatne do osiągnięcia planowanych
rezultatów projektu,
● czy zaplanowane prace (działania) objęte projektem są możliwe do
zrealizowania w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu projektu.

W ramach kryterium można
otrzymać od 0 do 15 punktów,
przy czym liczba przyznanych
punktów oznacza, że projekt
spełnia dane kryterium w
stopniu:
- niedostatecznym: 0 punktów;
- niskim: 3 punkty;
- przeciętnym: 6 punktów;
- dobrym: 9 punktów;
- bardzo dobrym: 12 punktów;
- doskonałym: 15 punktów.

W wyniku oceny można uzyskać maksymalnie 55 punktów. Prosimy o wypełnienie każdego
z punktów we wniosku. Minimalna liczba punktów pozwalająca umieścić projekt na liście
projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 28.

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

(PONIŻSZA TABELA ZAWIERA WYŁĄCZNIE POJEDYNCZE, PRZYKŁADOWE POZYCJE
I NIE NALEŻY JEJ ROZPATRYWAĆ W KONTEKŚCIE KOMPLETNEGO PROJEKTU)
Uzasadnienie

num
er
wyda
tku

1

Nazwa wydatku

Wynagrodzenie zespołu
badawczego

Wartość
wydatków
kwalifiko
walnych
(zł)

30 000,00

(każdy wydatek należy precyzyjnie
opisać i uzasadnić pod kątem jego
niezbędności dla osiągnięcia
zakładanych rezultatów projektu, dla
kosztów zewnętrznych należy załączyć
oferty lub linki do cenników (załączone
oferty/cenniki nie stanowią treści
wniosku)

Okres
realizacji
(w podziale
na okresy
sprawozdaw
cze)

Zapisy
przykładowe,
sposób
rozliczania wynagrodzeń należy
ustalić z Uczelnią:

10-12.2020

Wynagrodzenie dla Lidera zespołu
badawczego na pierwszym etapie
prac. Do zadań Lidera
będzie
należało ……………………………… Koszt
obejmuje miesięczny dodatek do
wynagrodzenia (realizowany przez
3
miesiące)
w
wysokości
……………………………… zł brutto wraz
z kosztami pracodawcy.
Według wewnętrznych przepisów
uczelni koszt ten stanowi dodatek do
wynagrodzenia i nie przekracza
…………………………… wynagrodzenia
brutto wraz z kosztami pracodawcy.
Wynagrodzenie dla członka zespołu
badawczego ………………………………….
Do zadań członka zespołu będzie
należało ………………………………………..
Koszt obejmuje miesięczny dodatek
do
wynagrodzenia/
umowa

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

zlecenie/ Umowa o pracę (forma
zatrudnienia) (realizowany przez
3 miesiące)
w
wysokości
……………………………… zł brutto wraz
z kosztami pracodawcy.
Według wewnętrznych przepisów
uczelni koszt ten stanowi dodatek do
wynagrodzenia i nie przekracza
………………… wynagrodzenie brutto
wraz z kosztami pracodawcy.
2

Nabycie materiałów do
badań

70 000,00

Zakup i dostawa:
PROSZĘ PODAĆ TAKIE
INFORMACJE JAK:
1. nazwa materiału/odczynnika
2. parametry techniczne
3. ilość jednostek (jednostka miaryszt., kg, cm2, komplet, opak.)
4. koszt jednostkowy
5. krótka informacja o tym w jakim
celu ponoszony
jest wydatek/
uzasadnienie zakupu?

10-12.2020

Cena szacunkowa netto 70 000,00 zł
na podstawie załączonego cennika.
Planowane zakupy są niezbędne
i konieczne do realizacji projektu
i będą wykorzystywane do……………..
Skalkulowane koszty wpisują się w
katalog kosztów kwalifikowalnych
projektu a poszczególne ceny
jednostkowe
zawierają
się
w stawkach rynkowych.

3

Zabezpieczenie praw
własności intelektualnej

1 000,00

Koszt obejmuje zgłoszenie ochrony
patentowej do UP RP przez
Rzecznika Patentowego Uczelni.
01-03.2021
Szacunkowy koszt 1000 zł netto/
zgłoszenie zgodnie z cennikiem
usług patentowych UP

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

Zapisy przykładowe, sposób
rozliczania wynagrodzeń należy
ustalić z uczelnią:
Wynagrodzenie dla Lidera zespołu
badawczego na drugim etapie prac.
Do zadań Lidera będzie należało
………………………………
Koszt
obejmuje miesięczny dodatek do
wynagrodzenia (realizowany przez
3
miesiące)
w
wysokości
……………………………………… zł brutto
wraz z kosztami pracodawcy.
Według wewnętrznych przepisów
uczelni koszt ten stanowi dodatek do
wynagrodzenia i nie przekracza
………………… wynagrodzenie brutto
wraz z kosztami pracodawcy
4

Wynagrodzenie zespołu
badawczego

30 000,00

Wynagrodzenie dla członka zespołu
badawczego ………………………………….
Do zadań członka zespołu będzie
należało ………………………………………..
Koszt obejmuje miesięczny dodatek
do
wynagrodzenia/
umowa
zlecenie/ Umowa o pracę (forma
zatrudnienia) (realizowany przez
3 miesiące)
w
wysokości
……………………………… zł brutto wraz
z kosztami pracodawcy.
Według wewnętrznych przepisów
uczelni koszt ten stanowi dodatek
do wynagrodzenia i nie przekracza
………………… wynagrodzenie brutto
wraz z kosztami pracodawcy.

01-03.2021

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

5. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych w podziale kwartalnym
Koszty bezpośrednie
(zł)

Ogółem

W tym
wynagrodzenie
osób
zaangażowanych
bezpośrednio w
realizację
Projektu

Koszty
pośrednie
(zł)

Wydatki ogółem
(koszty
bezpośrednie +
pośrednie)
(zł)

100 000,00
31 000,00
131 000,00

30 000,00
30 000,00
60 000,00

4 500,00
4 500,00
9 000,00

104 500,00
35 500,00
140 000,00

Kwartał

10.2020-12.2020
01.2021-03.2021
SUMA

6. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych w podziale na kategorie kosztów

Kategoria kosztu

Wartość
wydatków
kwalifikowalnych
(zł)

Nabycie wyposażenia, urządzeń, sprzętów (nie będących środkiem
trwałym), maksymalnie 50 000 zł netto
0,00

Nabycie materiałów służących do przeprowadzenia badań (w tym
surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.)
(bez limitu)
Nabycie/opracowanie badań, analiz, raportów, ekspertyz, opracowań,
wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępów do zbiorów
informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań)
(maksymalnie 40 000 zł netto)
Wydatki na wynajem lub dzierżawę aparatury naukowo-badawczej
(maksymalnie 50 000 zł netto)

70 000,00

0,00

0,00

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację
Projektu (pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni, studenci,
doktoranci, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy naukowo-techniczni)
(maksymalnie 100 000 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy)
Koszty ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności
intelektualnej
(maksymalnie 10 000 zł netto)

60 000,00

1 000,00

Koszty pośrednie Uczelni w wysokości 15% wartości wydatków na
wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu

9 000,00

SUMA (max 200 000 zł)

140 000,00

Poniższa tabela dotyczy Państwa preferencji co do dalszego oczekiwanego wsparcia ze strony PCI,
które wspierać będzie komercjalizację rozwiązania będącego rezultatem programu grantowego.
7.
x

x
x

Rodzaj oczekiwanego wsparcia
Przygotowanie strategii komercjalizacji oraz wyceny technologii
Przygotowanie biznes planu dla nowopowstającego spin-offa (nowej firmy)
Prezentacja technologii na targach
Prezentacja technologii w bazach
Pomoc prawna (certyfikacja, akredytacja, dyrektywy/znaki)
Uczestnictwo w spotkaniach mających na celu integrację środowiska nauki i biznesu
Ochrona własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym
Wsparcie w rozmowach z funduszami inwestycyjnymi
Szkolenia z metodyk zarządzania, budowy oraz wdrażania nowych rozwiązań

8.

Załączniki

Lp.
1.
2.
3…

Nazwa załącznika
(pola wypełniane automatycznie)

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

9. Oświadczenia
1) Potwierdzam prawdziwość podanych powyżej informacji oraz zgadzam się z postanowieniami
Regulaminu konkursu.
2) Oświadczam, że wydatki zaplanowane do finansowania w ramach prac B+R nie są/nie były
jednocześnie objęte wsparciem w ramach innego projektu krajowego lub europejskiego.
3) Niniejszym oświadczam, iż będąc reprezentantem zespołu składającego wniosek (Liderem)
dopełniłem wszelkich formalności z tym związanych oraz zdobyłem wszelkie zgody wymagane
w tym zakresie.
4) Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego, tj. wskazane we wniosku
miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. Warunek
uznaje się za spełniony także w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę realizacji części zadań
wykonawcy spoza obszaru województwa lub kraju, ale na terytorium Unii Europejskiej.
5) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych2

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Państwa
Uczelni lub z Podkarpackim Centrum Innowacji pod numerami telefonów: 504 238 116, 515 410 773,
515 410 769, e-mail: programgrantowy@pcinn.org.

Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Uczelni

________________________
Podpis Lidera
i członków Zespołu naukowego
________________________
________________________
________________________
________________________

UWAGA! Niniejszy wzór wniosku dotyczy konkursu nr 1/2020 i ma charakter poglądowy, przykładowe
zapisy zamieszczone w jego treści stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Ich wykorzystanie we wniosku
składanym do konkursu nie gwarantuje uzyskania dofinansowania, a na całościową ocenę projektu przez
eksperta ma wpływ przede wszystkim zawartość merytoryczna projektu. Wnioski można składać WYŁĄCZNIE
poprzez system on-line (https://projekty.pcinn.org) w wyznaczonych do tego terminach.

________________________
________________________
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