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ZAŁ�CZNIK nr 4    

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urz�dzenia badawczego w roku .......... 

 

A. NAZWA SPECJALNEGO URZ�DZENIA BADAWCZEGO  

B. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Nazwa i adres jednostki naukowej,  

2. telefon, fax,  e-mail, www 

3. Kierownik jednostki 

4. NIP, REGON  

5. Numer konta bankowego jednostki 

C. WYSOKO�� DOTACJI I INFORMACJA O SPECJALNYM URZ�DZENIU 

BADAWCZYM 

1. Wnioskowana kwota dotacji 

2. Informacja o rodzaju bie��cych kosztów i ich wysoko�ci, na które ma by� 

przeznaczona wnioskowana dotacja 

3. Informacja o specjalnym urz�dzeniu badawczym i badaniach naukowych lub pracach 

rozwojowych planowanych do wykonywania z wykorzystaniem tego urz�dzenia: 

1) zwi�zła charakterystyka urz�dzenia, w tym jego wyj�tkowo�ci w skali kraju 

oraz znaczenie dla rozwoju okre�lonej dziedziny bada� naukowych lub prac 

rozwojowych, albo dla rozwoju nauki 

2) zakres i stopie� wykorzystania urz�dzenia do realizacji bada� naukowych lub 

prac rozwojowych, a tak�e liczebno�ci i poziomu naukowego 

wykorzystuj�cego je �rodowiska naukowego 

3) zakres i stopie� wykorzystania urz�dzenia do realizacji innych zada� (poda� 

jakich) ni� badania naukowe i prace rozwojowe 

4) okre�lenie najwa�niejszych bada� naukowych lub prac rozwojowych 

planowanych do wykonania z wykorzystaniem urz�dzenia 

5) zakres i udział współpracy mi�dzynarodowej w wykorzystaniu urz�dzenia 

6) inne dane uzasadniaj�ce konieczno�� udzielenia wnioskowanej dotacji 
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D. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU SPECJALNEGO URZ�DZENIA 

BADAWCZEGO W ROKU POPRZEDZAJ�CYM ROK ZŁO�ENIA WNIOSKU 

1. Najwa�niejsze badania naukowe i prace rozwojowe wykonane z wykorzystaniem 

urz�dzenia: 

1) wykaz wykonanych zada�, ze wskazaniem jednostek naukowych lub zespołów 

naukowych (krajowych, zagranicznych), które je wykonały 

2) opis najwa�niejszych wyników bada� naukowych i prac rozwojowych 

2. Informacja o zakresie i stopniu wykorzystania urz�dzenia do wykonywania zada� 

innych ni� badania naukowe i prace rozwojowe 

3. Informacja o bie��cych kosztach utrzymania urz�dzenia i �ródłach ich finansowania w 

roku poprzedzaj�cym rok którego dotyczy wniosek w tym 

Koszty bezpo�rednie 

1) wynagrodzenia z pochodnymi 
2) materiały i przedmioty nietrwałe 
3) naprawy i konserwacja 
4) usługi obce 
inne  

Koszty po�rednie w tym amortyzacja 

Przychody ogółem 
w tym ze �wiadczenia usług z wykorzystaniem urz�dzenia 

Wysoko�� niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego 

  

INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 

Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 

 

 

Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 

    

    

Data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
 

 

 

UWAGA 

Do wniosku doł�cza si� kopi� porozumienia zawartego pomi�dzy jednostkami naukowymi 

wspólnie wykorzystuj�cymi specjalne urz�dzenie badawcze lub regulamin ustalaj�cy 
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zasady korzystania z urz�dzenia, wydany przez jednostk� odpowiedzialn� za utrzymanie 

urz�dzenia 

 

 

 

 

 


