Załącznik nr 2 do uchwały Rady NCN nr 47/2012 z dnia 28 maja 2012 r.

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU
O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO
W KONKURSIE „PER ASPERA AD ASTRA”

WYPEŁNIA NARODOWE CENTRUM NAUKI:
1. Nr rejestracyjny wniosku
2. Data wpłynięcia wniosku
A. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Status wnioskodawcy1
2. Kierownik projektu (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres zamieszkania, nr tel.,
e-mail)
3. Nazwa i adres podmiotu2 (numer telefonu, numer faksu, e-mail, www)3
4. Osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania podmiotu
5. NIP, REGON
6. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy
7. Status organizacyjny podmiotu
8. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?
9. Czy podmiot otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?
B. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Tytuł projektu w języku polskim i angielskim (tytuł powinien być identyczny z tytułem
projektu złożonego w konkursie konsorcjum ASPERA-2)
2. Numer panelu
3. Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach)
4. Liczba wykonawców projektu
5. Planowane nakłady w zł, w tym ogółem i na pierwszy rok realizacji projektu

1

2

3

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:
1) jednostki naukowe;
2) konsorcja naukowe;
3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
4) centra naukowo-przemysłowe;
5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
6) centra naukowe uczelni;
7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
z wyjątkiem podmiotów, dla których środki uzyskane na realizację projektu stanowić będą pomoc publiczną.
Dotyczy strony polskiej.

Należy podać informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze
statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu.

C. OPIS PROJEKTU (maks. do 2 stron standardowego maszynopisu)
Części:
1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza
2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka
3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa
4. Korzyści wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, wartość dodana
wynikająca ze współpracy międzynarodowej.
C.1. UZASADNIENIE SPEŁNIENIA PRZEZ PROJEKT KRYTERIUM BADAŃ PODSTAWOWYCH
(maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)

D. ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko, PESEL
Adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, e-mail
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska (nazwa instytucji, adres)
Planowany charakter udziału w realizacji projektu (wymienić zadania)
Zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane
projekty badawcze (numery projektów, źródła finansowania, miejsce realizacji, charakter
udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych publikacji będących efektem
realizacji każdego z projektów oddzielnie)
wg tabeli:

Lp.

Charakter
udziału
w projekcie

6.

Tytuł
projektu

Nr
projektu

Źródła
finansowania

Wysokość
finansowania

Miejsce realizacji
projektu

Lata
realizacji

Wykaz
najważniejszy
ch publikacji

Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych z różnych źródeł
(w tym z Narodowego Centrum Nauki) lub wnioskowanych do finansowania
w ramach aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki (tytuł projektu, kierownik
projektu, główne zadania badawcze; informacja, czy projekt jest realizowany w ramach
grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo;
wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych).

OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA PROJEKTU
1. Oświadczam, że zadania badawcze, które planuję wykonać, objęte niniejszym wnioskiem,
nie były, nie są finansowane i nie planuje się ich finansowania z innego źródła.
2. Oświadczam, że według mojej wiedzy, zadania badawcze objęte projektem nie naruszają
praw osób trzecich.
3. W przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania zgadzam się uczestniczyć
w wykonaniu projektu na warunkach określonych przez podmiot, który będzie miejscem
realizacji projektu badawczego.
4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku
w zbiorze danych Narodowego Centrum Nauki oraz na przetwarzanie tych danych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
5. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych ekspertom zagranicznym do
państw trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.), tj. do państw nienależących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Będąc świadomy/a odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych
informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz
zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej
staranności.

miejscowość i data

podpis osoby, której dotyczy ankieta

E. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO - PLAN ZADAŃ4
Lp.
1
1
2
3
…

Nazwa zadania badawczego
2

5

Planowany czas trwania
(miesiące)
3

Przewidywane
koszty zadania (zł)
4

Razem:

F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO6
F.1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW
1. Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bieżących (zł)
Pozycja
1
Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- koszty aparatury
- inne koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Koszty realizacji projektu ogółem

Rok …
2

Rok …
3

Rok …
4

Razem
5

F.2. KALKULACJA I UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU
F.2.1. Wynagrodzenia z pochodnymi:
a) liczba wykonawców projektu: ………….
w tym pracowników naukowych7: …………….
b) opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich
wynagrodzenia:

4

Dotyczy strony polskiej.
Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadania badawcze nie jest
uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.
6
Dotyczy strony polskiej.
7
Pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na stanowisku asystenta, adiunkta, profesora wizytującego, profesora
nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego.
5

Lp.

1

Charakter
udziału w
projekcie

Zakres prac
wykonywanych
w projekcie

Procent czasu
poświęconego
na realizację
projektu
w ramach
prowadzonych
badań lub
obowiązków

Kwota za
jednostkę
czasu
(np. godz.,
dzień,
miesiąc)

Całkowite,
planowane
wynagrodzenia
w projekcie
(zł)

Forma zatrudnienia:
- umowa zlecenia,
- umowa o dzieło,
- umowa o pracę,
wraz z podaniem
wymiaru etatu

Kierownik
projektu

F.2.2. Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu
(wymienić i uzasadnić rodzaj kosztów, wysokość ich powiązanie z planem zadań projektu oraz
opis ewentualnych zmian w kosztorysie projektu badawczego w stosunku do kosztorysu polskiej
części projektu badawczego złożonego w trzecim konkursie konsorcjum ASPERA-2).
F.2.3. Wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
(podać nazwę zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub
wytworzenia liczony od rozpoczęcia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie).
Lp.

Nazwa
aparatury

Uzasadnienie
zakupu

Podmiot
realizujący
zakup

Planowany
rok/miesiąc
zakupu

Koszt
jednostkowy
(zł)

Ilość
sztuk

Koszt
aparatury
(zł)

Wniosk
owane
finanso
wanie
z NCN

F.2.4. Opis procedury naboru i zatrudniania pracowników niezbędnych do wykonania
projektu badawczego.

G.

OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/YCH DO
PODMIOTU ZATRUDNIAJACEGO KIEROWNIKA PROJEKTU

REPREZENTOWANIA

1. Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego pt. …,
którego kierownikiem jest ….
2. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, oświadczam, że zadania badawcze
objęte niniejszym wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych
źródeł.
3. Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą, zadania badawcze objęte projektem nie naruszają
praw osób trzecich.
4. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, w przypadku przyjęcia do finansowania
projektu badawczego zobowiązuje się do:
1) włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego podmiotu;
2) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej;
3) zatrudnienia pracowników niezbędnych do realizacji projektu na podstawie
uzgodnionej z wykonawcami projektu formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa
o dzieło, umowa zlecenie);
4) sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością wydatkowania
środków finansowych.
5. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie może zapewnić dostępu do urządzeń
wymienionych w wykazie aparatury w części F.2.3.
6.

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję jest jednostką zaliczaną/nie zaliczaną do
sektora finansów publicznych.

Wniosek sporządzono:

(miejscowość, data)
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu

H. OPIS PROJEKTU
(kopia wniosku złożonego do konkursu organizowanego przez konsorcjum ASPERA-2,
zawierającego zadania badawcze, będące przedmiotem niniejszego wniosku)8.
Załączniki
Załącznik nr 19:
1. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed
złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników.
2. Informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego
prowadzenie badań naukowych.
Załącznik nr 2:
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum
naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego
Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni.

Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. Michał Karoński

8
9

Wraz z oświadczeniem kierownika polskiego zespołu badawczego o zgodności kopii z oryginałem.
Przedstawia podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki.

