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ZAŁ�CZNIK nr 6 

 

WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na finansowanie bada� wspólnych 

sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego w roku ............. 
 
A. DANE WNIOSKODAWCY  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej reprezentuj�cej sie� naukow� lub konsorcjum 

naukowo-przemysłowe; telefon, fax, e-mail, www 
2. Kierownik jednostki 
3. NIP, REGON 
4. Numer konta bankowego jednostki 
 
B. WYSOKO�� DOTACJI NA BADANIA WSPÓLNE SIECI NAUKOWEJ 
1. Wnioskowana kwota dotacji  w zł w tym na: 

1) koordynacj� współpracy jednostek naukowych tworz�cych sie� naukow�   
2) podejmowane wspólnie badania naukowe lub prace rozwojowe uzupełniaj�ce w 

stosunku do zada� wykonywanych w ramach działalno�ci statutowej jednostek 
tworz�cych sie� naukow�, niezb�dne do rozwoju specjalno�ci sieci  

3) tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania sieci naukowej  
 
C. UZASADNIENIE  
1. Główne cele, jakie i w jakim terminie zamierza osi�gn�� sie� naukowa w wyniku 

realizacji bada� naukowych lub prac rozwojowych finansowanych z dotacji. 
2. Wykaz planowanych do wspólnej realizacji, w okresie obj�tym wnioskiem, 

bada� naukowych lub prac rozwojowych (wynikaj�cych z realizacji celów 
okre�lonych w pkt. 1), uzupełniaj�cych lub komplementarnych w stosunku do 
zada� wykonywanych w ramach działalno�ci statutowej jednostek tworz�cych 
sie� naukow�: 

3. Tytuł planowanych do wspólnej realizacji bada� lub prac rozwojowych 
Jednostki uczestnicz�ce w badaniach lub pracach rozwojowych Planowany 
koszt (w zł) 

4. Podział dotacji na poszczególne jednostki naukowe tworz�ce sie� naukow� 
5. Uzasadnienia podziału �rodków finansowych pomi�dzy jednostki naukowe 

tworz�ce sie� naukow� 
 
D. INFORMACJA ZBIORCZA O REALIZACJI I WYKORZYSTANIU 
�RODKÓW NA BADANIA WSPÓLNE SIECI NAUKOWEJ W ROKU 
POPRZEDZAJ�CYM ROK ZŁO�ENIA WNIOSKU 
1. Opis wyników działalno�ci zwi�zanej z: 

1) realizowanymi wspólnie badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi 
uzupełniaj�cymi lub komplementarnymi w stosunku do zada� wykonywanych w 
ramach działalno�ci statutowej jednostek tworz�cych sie� naukow� 

2) rozwojem specjalno�ci naukowych sieci naukowej 
3) rozwojem bada� w nowoczesnych kierunkach badawczych realizowanych w 

ramach specjalno�ci sieci naukowej 
4) rozwojem naukowym młodej kadry 

2. Liczba młodych pracowników naukowych (magistrów i doktorów) uczestnicz�cych w 
badaniach 
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3. Liczba uzyskanych:  
1) stopni naukowych doktora 
2) stopni naukowych doktora habilitowanego 
3) patentów, wdro�e� b�d�cych wynikiem realizacji zada� badawczych 

finansowanych z dotacji na badania wspólne. 
4. Informacja o poniesionych kosztach w tym na: 

1) koordynacj� współpracy jednostek naukowych tworz�cych sie� 
2) podejmowane wspólnie badania naukowe lub prace rozwojowe 
3) tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania sieci naukowej 

      bp5.   Informacja o wysoko�ci niewykorzystanej dotacji według stanu na dzie� 31 grudnia 
 
E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE 
WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
 

Piecz�� jednostki 
reprezentuj�cej sie� 

 Kierownik jednostki 
reprezentuj�cej sie� 

   

Data  podpis i piecz�� 
 

Kierownicy jednostek 
tworz�cych sie� 

 

podpis i piecz�� 
 
 
UWAGA 
Do wniosku doł�cza si�: 
1) kopi� umowy zawartej pomi�dzy jednostkami naukowymi tworz�cymi sie� 
naukow� lub umow� konsorcjum naukowo-przemysłowego 
2) o�wiadczenie, �e realizowane przez sie� naukow� zadania nie były 
dofinansowywane z innych �rodków finansowych na nauk� ni� dotacja na badania 
wspólne.   

 


