ZAŁ CZNIK nr 3
WNIOSEK
o przyznanie dotacji na podstawow działalno

statutow na rok .............

A. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa i adres jednostki naukowej,
telefon, fax, e-mail, www
Kierownik jednostki
NIP, REGON
Numer konta bankowego jednostki
B. WYSOKO

DOTACJI

1. Wnioskowana kwota dotacji (zł)
2. Informacja o planowanej strukturze dotacji na podstawow działalno
statutow (ogółem/ dotacja ze rodków finansowych na nauk ) w tym na:
1) prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych
2) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezb dnej do wykonania
zada badawczych przedstawionych we wniosku
3) współprac naukow krajow zwi zan z wykonaniem zada badawczych
przedstawionych we wniosku
4) współprac naukow z zagranic zwi zan z wykonaniem zada badawczych
przedstawionych we wniosku
5) rozwój bada naukowych maj cych na celu przygotowanie rozpraw doktorskich
6) koszty działalno ci wspomagaj cej badania
3. Koszty utrzymania jednostki, z wył czeniem kosztów zwi zanych z działalno ci inn
ni wymieniona w cz ci B ust. 2 pkt 2
4. Informacja o finansowaniu działalno

statutowej z innych ródeł ni dotacja

C. INFORMACJA O GŁÓWNYCH KIERUNKACH PRAC JEDNOSTKI
1. Informacja o powi zaniu przewidzianych do finansowania zada z:
1) rozwojem dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, b d cych przedmiotem
działalno ci statutowej jednostki,
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2) potrzebami społecznymi, w tym okre lonymi w programach rozwoju społecznego
kraju,
3) potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie wy szym,
4) mi dzynarodowymi programami bada naukowych i działalno ci badawczorozwojowej,
5) programami zrównowa onego rozwoju kraju i regionów,
6) podniesieniem innowacyjno ci i konkurencyjno ci krajowej gospodarki
2. Informacja o zawartych i realizowanych przez jednostk umowach
dotycz cych wykonania zada badawczych na rzecz podmiotów krajowych lub
zagranicznych
3. Informacja o umowach zawartych z innymi podmiotami o stałe lub wieloletnie
wiadczenie na ich rzecz usług badawczych
4. Informacja o otwartych przewodach doktorskich osób zatrudnionych w jednostce
(imi i nazwisko doktoranta, temat rozprawy doktorskiej, data wszcz cia przewodu)
5. Zadania badawcze przewidziane do finansowania z dotacji w roku którego dotyczy
wniosek w tym
1) kontynuowane
2) nowe
6. Uzasadnienie podj cia nowych zada badawczych
7. Uzasadnienie kontynuowania prowadzonych dotychczas zada badawczych
8. Uzasadnienie tematyki badawczej planowanej do wprowadzenia do programów lub
protokołów wykonawczych do umów mi dzyrz dowych
9. Uzasadnienie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezb dnej do
realizacji zada badawczych
10. Uzasadnienie zasadno ci wnioskowanych nakładów na działalno

wspomagaj c

badania dla realizacji planowanych zada badawczych
C. INFORMACJA ROCZNA O MERYTORYCZNYCH I FINANSOWYCH
WYNIKACH DZIAŁALNO CI STATUTOWEJ JEDNOSTKI W ROKU
POPRZEDZAJ CYM ROK ZŁO ENIA WNIOSKU
1. Syntetyczny opis zrealizowanych zada badawczych obj tych planem zadaniowofinansowym z roku poprzedzaj cego rok zło enia wniosku z wyszczególnieniem
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najwa niejszych osi gni

naukowych i zastosowa praktycznych oraz zada z

zakresu działalno ci wspomagaj cej badania
2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalno ci jednostki
3. Informacja o uzyskanych stopniach naukowych przez osoby realizuj ce zadania
badawcze z planu zadaniowego i zatrudnione w jednostce (imi i nazwisko, temat
rozprawy, data uzyskania stopnia naukowego)
4. Informacjach o poniesionych kosztach zrealizowanych zada badawczych obj tych
planem zadaniowo-finansowym ogółem i wysoko ci finansowania z dotacji

Piecz

jednostki

Data

Główny ksi gowy/Kwestor

Kierownik jednostki

podpis i piecz

podpis i piecz
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Rektor

podpis i piecz

