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Instrukcja wypełnienia wniosku: 
 
Informacje zawarte w formularzu powinny odzwierciedlać dane zawarte we wniosku.  
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------------------------------------------------- 

Pieczęć Wydziału 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I. Informacje ogólne 

1. Tytuł projektu  

2. Nazwa programu i konkursu  

3. Instytucja Finansująca Narodowe Centrum Nauki 

4. Data otwarcia i zamknięcia naboru  

5. Rodzaj Projektu 

Badawczy  Edukacyjny  

Inwestycyjny  inny, jaki 

6. 
Okres realizacji Projektu 
(od….do; liczba m-cy) 

 

7. Rola SGGW w Projekcie Lider  Partner  

8. 
Jednostka SGGW w której będzie realizowany 
projekt(np. Wydział, katedra, zakład) 

 

9. Autor Projektu SGGW 

tytuł, imię i nazwisko 

tel.: 

e-mail:  

10. Osoba do kontaktu SGGW tytuł, imię i nazwisko, nr tel., e-mail 

11. 

Projekt realizowany w konsorcjum Tak  Nie  

Lider Projektu (nazwa i adres instytucji)  

Partnerzy (nazwa/y instytucji partnerskich)  

II. Finansowanie 

1. Kosztorys SGGW:   

    

    

    

 Koszty pośrednie procentowo: ……… kwotowo: ………… 

 Razem zł 

2. Wkład własny 
W całym Projekcie: zł 
kwotowo: zł 
procentowo  % 

SGGW: zł  
kwotowo: zł 
procentowo: % 

3. Forma wkładu własnego Rzeczowy:  Pieniężny: zł 

III. Krótki opis projektu  

 

Data wpływu do BNiP:…………………………. 

 

Podpis pracownika BNiP:….…………………… 

Komentarz [MK1]: w przypadku 
projektu MINIATURA: pojedyncze działanie 
badawcze 

Komentarz [MK2]: np. 1.01.2017-
31.12.2017; 12 miesięcy 

Komentarz [MK3]: Jeśli jest to autor 
projektu należy wpisać j.w. 
 

Komentarz [MK4]: w przypadku 
odpowiedzi nie w pozycji Lider Projektu 
należy wpisać SGGW, w przypadku 
Partnerzy: nie dotyczy 
 

Komentarz [MK5]: pozycje kosztorysu 
zgodne z wnioskiem np. wynagrodzenia, 
aparatura, usługi obce, inne koszty 
bezpośrednie 

Komentarz [MK6]: maks. wartość 
przewidziana dokumentacją konkursową 

Komentarz [MK7]: jeśli projekt będzie 
dofinansowany w 100% należy wpisać 0 

Komentarz [MK8]: jeśli projekt będzie 
dofinansowany w 100% należy wpisać 0 
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IV. Zasoby SGGW wykorzystywane w projekcie 

1 
Zasoby osobowe  
(wydział, katedra, tytuł naukowy, imię i 
nazwisko) 

 

2 Aparatura  

Tak  Nie  

Jeśli odpowiedź: Tak, to czy aparatura, która zostanie wykorzystana w 
projekcie była finansowana ze środków unijnych? Proszę podać tytuł 
projektu w ramach którego została zakupiona. 

 

3 Pomieszczenia  

4 
Inne Tak  Nie  

Jakie: 

V. Oświadczenie: 

Jednocześnie oświadczam, że (wpisać jednostkę organizacyjną Uczelni) z chwilą przyznania środków na dofinansowanie zapewni 
odpowiednie środki własne (finansowe, bazę lokalową, zaplecze techniczne oraz zasoby ludzkie) by zrealizować prace, do 
wykonania których zobowiązuje się w ww. Projekcie. (wpisać jednostkę organizacyjną Uczelni)   oświadcza ponadto, że w 
przypadku powstania w projekcie kosztów niekwalifikowanych, w tym kosztów podatku VAT, bądź dodatkowych kosztów 
wynikających z różnic kursowych oraz ewentualne kredytowanie projektu w związku z opóźnieniem wpłaty przez Instytucję 
finansującą kolejnych transz, koszty zostaną pokryte ze środków własnych (wpisać jednostkę organizacyjną Uczelni). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………… 

Data i podpis Autora Projektu 

 

 
……………………………………………………………………. 

Data, podpis i pieczęć Kierownika Katedry 

 

 
………………………………………………………………… 

Data, podpis i pieczęć Dziekana Wydziału 

 

 
…………………………………………………………… 

Data, podpis i pieczęć Kwestora SGGW 

 

Zarejestrowano w BNiP  pod numerem    …………………………………… ………………………………………………………………. 
Data, podpis i pieczęć pracownika BNiP 

Wyrażam zgodę 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
Data, podpis i pieczęć Prorektora ds. Nauki 

Komentarz [MK9]: jeśli na etapie 
składania wniosku wykonawca projektu  
nie jest znany imiennie proszę wpisać np. 
doktorant, post doc, itd.  
 

Komentarz [MK10]: Np. pokój 
pracowniczy, laboratorium badawcze, 
pokój badawczy, proszę podać jednostkę: 
Katedra… Zakład 

Komentarz [MK11]: Wydział… 

Komentarz [MK12]: j.w. 

Komentarz [MK13]: j.w. 

Komentarz [MK14]: Jeżeli projekt 
będzie realizowany w więcej niż jednej 
Katedrze i/lub jednym Wydziale, 
oświadczenie podpisują wszyscy Dziekani i 
Kierownicy Katedr uczestniczących w 
projekcie 


