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Załącznik nr 1 do zał. I 

 do uchwały 20/2022/2023 

                                                                   „Zasad finansowania badań naukowych w AWF Warszawa  

                                                                                                                                                     w latach 2023-2024” 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE UCZELNIANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO 

 

Strategiczny kierunek badań naukowych w ramach którego realizowany będzie projekt: 

Tytuł projektu: 

Kierownik projektu: 

E-mail:                          ; tel. kontaktowy: 

Członkowie zespołu badawczego: (stopień/tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, afiliacja w przypadku wykonawców spoza AWF) 

 

 

 

Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych: 

Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych: 

Liczba doktorantów (uczestników studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej): 

Liczba magistrantów i/lub członków studenckich kół naukowych: 

Proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu:  

Słowa kluczowe:  

Streszczenie projektu (do 300 wyrazów) 

 

 

 

 

 

Podpis kandydata na kierownika projektu 

 

……………………………………………………. 
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Dorobek naukowy kierownika projektu  

powiązany tematycznie z problematyką planowanych badań 

 

Imię i nazwisko: 

Wykaz 10 najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 

 

 

Punkty 

(IF, MEiN) 

 

Inne najważniejsze osiągnięcia naukowe (w tym kierowanie projektami naukowymi oraz zespołami badawczymi)  

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu): 

 

 

Dorobek naukowy kierowników zadań badawczych 

Zadanie 1 

Imię i nazwisko 

Wykaz 5 najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 

 

 

Punkty 

(IF, MEiN) 

 

Inne najważniejsze osiągnięcia naukowe (w tym kierowanie projektami naukowymi)  

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu): 

 

 

Zadanie 2 

Imię i nazwisko 

Wykaz 5 najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 

 

 

Punkty 

(IF, MEiN) 

 

Inne najważniejsze osiągnięcia naukowe (w tym kierowanie projektami naukowymi)  

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu): 

 

 

Zadanie…. 

Imię i  Nazwisko 

Wykaz 5 najważniejszych publikacji z ostatnich 5 lat 

 

 

Punkty 

(IF, MEiN) 

 

Inne najważniejsze osiągnięcia naukowe (w tym kierowanie projektami naukowymi)  

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu): 
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1. Uzasadnienie podjęcia problematyki badawczej ze wskazaniem oryginalności poszukiwań 

badawczych, z wyszczególnieniem zadań badawczych (do 5000 znaków + piśmiennictwo) 

 

 

 

2. Cel naukowy projektu oraz cele szczegółowe zadań badawczych 

 

 

 

3. Metodyka badań z wyszczególnieniem zadań badawczych 

 

 

 

4. Planowane efekty realizacji projektu w podziale na zadania badawcze 

 

Numer zadania 

Efekty naukowe 

(liczba publikacji, 

liczba wniosków 

grantowych, 

patenty/wdrożenia) 

Efekty finansowe  

(możliwość pozyskania 

środków z usług 

badawczych i/lub 

komercjalizacji wyników) 

Efekty w zakresie 

wpływu społecznego 

(charakter i zakres 

odziaływania, beneficjenci) 

Inne efekty 

(awans zawodowy, 

staż naukowy, 

współpraca z 

ekspertami i 

ośrodkami 

badawczymi w kraju 

i zagranicą) 

Zadanie 1     

Zadanie 2     

Zadanie….     
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5. Harmonogram prac badawczych z kosztorysem 

 

Pierwszy rok realizacji projektu (2023) 

Lp. Działanie 
Termin 

realizacji 

(m-c) 

Przewidywane 

koszty  

(zł) 

Zadanie 1 

1    

2    

…    

…    

 Zadanie 1 Koszty pośrednie 30%  

ZADANIE 1 KOSZTY RAZEM  

Zadanie 2 

1    

2    

…    

…    

 Zadanie 2 Koszty pośrednie 30%  

ZADANIE 2 KOSZTY RAZEM  

Zadanie …. 

1    

2    

…    

…    

 Zadanie … Koszty pośrednie 30%  

ZADANIE … KOSZTY RAZEM  

  

KOSZTY POŚREDNIE PROJEKTU RAZEM   

KOSZT PROJEKTU RAZEM  
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Drugi rok realizacji projektu (2024) 

Lp. Działanie 
Termin 

realizacji 

(m-c) 

Przewidywane 

koszty  

(zł) 

Zadanie 1 

1    

2    

…    

…    

 Zadanie 1 Koszty pośrednie 30%  

ZADANIE 1 KOSZTY RAZEM  

Zadanie 2 

1    

2    

…    

…    

 Zadanie 2 Koszty pośrednie 30%  

ZADANIE 2 KOSZTY RAZEM  

Zadanie …. 

1    

2    

…    

…    

 Zadanie … Koszty pośrednie 30%  

ZADANIE … KOSZTY RAZEM  

  

KOSZTY POŚREDNIE PROJEKTU RAZEM   

KOSZT PROJEKTU RAZEM  
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6. Planowane koszty całkowite działalności projektu w kolejnych latach i struktura kosztów  

KOSZTORYS  

 Rok 
Razem 

2023 2024 

1a) Wynagrodzenia z pochodnymi    

1b) Aparatura naukowo-badawcza + sprzęt komputerowy    

1c) Materiały i przedmioty nietrwałe    

1d) Usługi obce    

1e) Koszty współpracy z zagranicą    

1f) Udział w konferencjach naukowych krajowych i 

zagranicznych 

   

1g) Inne koszty bezpośrednie 

     w tym: delegacje krajowe 

   

Razem koszty bezpośrednie  

(suma od 1a do 1g) 

   

2) Koszty pośrednie (bez poz. 1b) 30%    

3) Koszty ogółem (1+2)    

 

Kalkulacja poszczególnych punktów kosztorysu w podziale na zadania: 

 

ZADANIE 1 

 

1a) Wynagrodzenia z pochodnymi, kwota ogółem zł (dla ekspertów zewnętrznych, w tym zagranicznych; wskazać 

realizowane zadania/czynności i kwoty):  
 

1b) Aparatura naukowo-badawcza + sprzęt komputerowy (do 5.000 zł rocznie dla sprzętu 

komputerowego), kwota ogółem zł:  

 

1c) Materiały i przedmioty nietrwałe, kwota ogółem zł: 

 

1d) Usługi obce, kwota ogółem zł (wskazać przedmiot usługi): 

 

1e) Koszty współpracy z zagranicą, kwota ogółem zł: 

 

1f) Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych (do 20% kosztów rocznie), kwota ogółem zł: 

 

1g) Inne koszty bezpośrednie: w tym: delegacje krajowe, kwota ogółem zł (podać cel i uzasadnienie 

planowanych wyjazdów): 

 

ZADANIE 2 

 

 

ZADANIE….. 

 

Podpis kandydata na kierownika projektu 
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……………………………………………………. 


