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I.

PROJEKT

1. Podstawowe informacje o projekcie
Tytuł projektu
Tytuł projektu (PL)
Tytuł projektu (ENG)

Akronim
Streszczenie projektu
Streszczenie projektu (PL)
Streszczenie projektu (ENG)

2. Klasyfikacja projektu
OECD
Dziedzina nauki i techniki –
Poziom 1
Lista rozwijana
OECD’’ (jeśli dotyczy)
Dziedzina nauki i techniki - poziom 1
Lista rozwijana

Dziedzina nauki i techniki
– Poziom 2
Lista rozwijana

Dziedzina nauki i techniki –
Poziom 3
Lista rozwijana

Dziedzina nauki i techniki
- poziom 2
Lista rozwijana

Dziedzina nauki i techniki poziom 3
Lista rozwijana

Poziom 2
Lista rozwijana

Poziom 3
Lista rozwijana

NABS
Poziom 1
Lista rozwijana

MAE
Projekt dotyczy obszaru energetyki
Nr w klasyfikacji MAE

 tak
Lista rozwijana

 nie

Słowa kluczowe
Słowa kluczowe (PL)

Słowa kluczowe (ENG) (jeśli dotyczy)1

3. Okres realizacji projektu
Data rozpoczęcia realizacji projektu
Data zakończenia realizacji projektu
Liczba miesięcy

1

Pole dodawane w zależności od specyfiki konkursu.
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(format dd/mm/rrrr)
(format dd/mm/rrrr)
Pole wypełniane automatycznie

I. Kosztorys wykonania projektu

Nr
ZADANIA
1

KATEGORIA
BADAŃ2
2

PODMIOT
REALIZUJĄCY3
3

CAŁKOWITY KOSZT OGÓŁEM5

RODZAJ PODMIOTU4

4

W

A

E

OP

G

O

(5+6+7+8+9+10)

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
OGÓŁEM:

2

0,00
0,00
0,00
0,00
-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kolumna uzupełniana automatycznie – dane zaciągają się z punktu IV.2 wniosku
Kolumna uzupełniana automatycznie – dane zaciągają się z punktu II.1a „Dane jednostki w której będzie realizowany projekt” pole „Nazwa (pełna)”
4 Kolumna uzupełniana automatycznie – dane zaciągają się z punktu II.1a „Dane jednostki w której będzie realizowany projekt” pole „Forma prawna”
5 Koszty uzupełniane są automatycznie – dane zaciągają się z punktu VI „część finansowa”, jednocześnie sumy kosztów w kolumnie 11 w ramach poszczególnych etapów są równe kosztom
zaplanowanym w poszczególnych etapach w części IV.2.
3
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II.

WNIOSKODAWCA

1. Informacje o Wnioskodawcy/Jednostce
1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy
Kierownik Projektu - stopień naukowy (jeśli
dotyczy)
Kierownik Projektu (Imię )
Kierownik Projektu (Nazwisko)
Kierownik Projektu (K - kobieta/M – mężczyzna)
Adres zamieszkania
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość/dzielnica
Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres zamieszkania)
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość/dzielnica
Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Adres e-mail
Nr telefonu
Data urodzenia
(format dd/mm/rrrr)
Miejsce urodzenia
Wiek w chwili składania wniosku
PESEL
Format: 11 cyfr
Dokument tożsamości
Typ dokumentu
Seria i numer
Wydany przez
Data ważności
Kierownik Projektu posiada obywatelstwo polskie
 tak
lub kartę pobytu w Polsce albo jest obywatelem
Unii Europejskiej, który przebywa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3
miesiące a jego pobyt jest zarejestrowany zgodnie
z art. 16, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 900)
Doktorant
 tak
Dokument potwierdzający status doktoranta - załącznik w formacie pdf (skan)
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 nie

nie

Nauczyciel akademickim nie posiadający stopnia
 tak
nie
doktora
Dokument potwierdzający status nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia doktora - załącznik
w formacie pdf (skan)
Doktorat
 tak
nie
Data uzyskania stopnia naukowego doktora wynikająca z dokumentu
potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego (uchwała/dyplom)
Temat rozprawy doktorskiej (PL)
Temat rozprawy doktorskiej (EN)
Obecne miejsce zatrudnienia Doktora
Dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce - załącznik w formacie pdf (skan)
Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego/tytułu zawodowego - załącznik w formacie pdf
(skan)
Urlop rodzicielski/wychowawczy i okres
Data od
(format dd/mm/rrrr)
sprawowania opieki nad dzieckiem po obronie
Data do
(format dd/mm/rrrr)
doktoratu6
Liczba dni
Pole wypełniane automatycznie
Nazwa
świadczenia
Załącznik w formie pdf (jeśli dotyczy)7
Jednostka która nadała wnioskodawcy stopień
naukowy doktora
Obecne miejsce zatrudnienia
Czy wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie
 tak
 nie
w poprzednich konkursach jako kierownik
projektu?
Jeżeli wnioskodawca ubiegał się o
dofinansowanie w poprzednich konkursach,
proszę wskazać nr edycji (jeśli dotyczy)
Czy wnioskodawca uczestniczył jako wykonawca
 tak
 nie
w zespole badawczym w projekcie finansowanym
w ramach poprzednich konkursów w programie
LIDER?
Jeżeli wnioskodawca uczestniczył jako
wykonawca w zespole badawczym w projekcie
finansowanym w ramach poprzednich konkursów
w programie LIDER proszę podać numer projektu
(jeśli dotyczy)
Życiorys wnioskodawcy, informacje na temat dotychczasowego dorobku naukowego (PL) - załącznik w
formacie pdf
Życiorys wnioskodawcy, informacje na temat dotychczasowego dorobku naukowego (EN) - załącznik w
formacie pdf
List intencyjny od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji projektu, określający
zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących wyników projekt - załącznik w formacie
pdf, jpg, gif
Wynagrodzenie kierownika projektu
format: kwota w zł
6
7

Wszystkie pola w punkcie są powielane dla każdej wprowadzonej pozycji.
Załącznik obligatoryjny w przypadku wypełnienia pól „data od” i „data do”.
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Dane Jednostki, w której będzie realizowany projekt
REGON
Nazwa (pełna)
Nazwa (skrócona)
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej (jeśli
dotyczy)

Adres siedziby
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
kod pocztowy z Polski, format: dd-ddd
Miejscowość/dzielnica
Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość/dzielnica
Gmina
Powiat
Poczta
kod pocztowy z Polski, format: dd-ddd
Województwo
Adres e-mail
Nr telefonu
KRS/CEIDG/inny rejestr
NIP
Lista rozwijana
PKD głównej działalności Jednostki 8
Lista rozwijana
Forma prawna
Lista rozwijana
Forma własności
Lista rozwijana
Status przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
Lista rozwijana
Podmiot jest jednostką o której mowa w art. 37
ust. 1 pkt 5, 8, i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju lub w
art. 7 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 tak
 nie
spełniającą kryteria organizacji prowadzącej
badania i upowszechniającej wiedzę i dającą
rękojmię rzetelnego wydatkowania środków
publicznych.
Osoba upoważniona do reprezentacji Jednostki, w której będzie realizowany projekt
Tytuł naukowy / stopień naukowy
Imię
Nazwisko
8

Należy wskazać główną, wiodącą klasyfikacje wg PKD.
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Funkcja/Stanowisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Tytuł naukowy / stopień naukowy
Imię
Nazwisko
Funkcja/Stanowisko
Adres poczty elektronicznej
Nr telefonu
Pełnomocnictwo do reprezentacji Jednostki - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 9

9 Wymagane w przypadku, gdy upoważnienie wskazanej do reprezentacji Jednostki osoby nie wynikało z KRS /innego rejestru.
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III.

CEL i UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

1. Opis projektu (PL)10
2. Identyfikacja potrzeby rynkowej
Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 11
Charakterystyka rynku docelowego 12
Konkurencja 13

3. Nowość rezultatów projektu
Kluczowa innowacja w projekcie
Innowacja produktowa
o



wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi

o

wprowadzenie na rynek znaczącego ulepszenia oferowanych uprzednio towarów
i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia
Innowacja procesowa
o wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych metod produkcji lub
dostawy
o wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod
produkcji lub dostawy






Nowość rezultatów projektu
o

co najmniej w skali danego przedsiębiorstwa



o

co najmniej w skali polskiego rynku



o

co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych



Opis nowości rezultatów projektu14

Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu
Cecha/funkcjonalność rezultatu
projektu

Korzyść/przewaga

4. Wdrożenie wyników projektu
Miejsce wdrożenia
Wdrożenie wyników projektu planowane jest na terenie RP
Uzasadnienie

10

Załącznik w formacie pdf, jpg, gif (jeśli dotyczy).
W zależności od specyfiki konkursu możliwość dołączania załączników w formacie pdf, jpg, gif.
12 W zależności od specyfiki konkursu możliwość dołączania załączników w formacie pdf, jpg, gif.
13 W zależności od specyfiki konkursu możliwość dołączania załączników w formacie pdf, jpg, gif.
14
W zależności od specyfiki konkursu możliwość dołączania załączników w formacie pdf, jpg, gif.
11
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Parametry techniczne

 tak

 nie

Sposób wdrożenia
 wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych albo
prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy
poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych
wyników projektu
 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z
przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i
prac rozwojowych albo prac rozwojowych w działalności gospodarczej
prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo
 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań
przemysłowych i prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do
działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (z zastrzeżeniem, że za
wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej
odsprzedaży)

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Opis wdrożenia
Opis wdrożenia
Przygotowanie do wdrożenia
Ryzyka/zagrożenia
Własność intelektualna
Właściciel/e praw do wyników projektu
Planowana ochrona praw własności intelektualnej
Wykazanie braku barier we wdrożeniu/skomercjalizowaniu rezultatów prac B+R

5. Opłacalność wdrożenia (jeśli dotyczy)
Analiza opłacalności wdrożenia
Dane za okres od:
Wielkość
sprzedaży (szt.)

do:
Koszt
zmienny
wytworzenia
(PLN/szt.)

1

Przewidywany zysk
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2

Koszty stałe związane z
wdrożeniem projektu (PLN)

Cena
sprzedaży
(PLN/szt.)

3

4

Przychód z
pozostałych
form
komercjalizacji
(PLN)
5

Koszt
realizacji
projektu
6

Uzasadnienie danych w tabeli
Załącznik w formacie pdf lub xls (jeśli dotyczy)

Opis innych korzyści dla przedsiębiorcy wynikających z wdrożenia rezultatów projektu
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IV.

OPIS PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

1. Poziom gotowości technologicznej (jeśli dotyczy)
Poziom gotowości technologicznej przed rozpoczęciem
realizacji projektu (jeśli dotyczy)
Uzasadnienie (jeśli dotyczy)

Lista rozwijana

Poziom gotowości technologicznej na zakończenie
realizacji projektu (jeśli dotyczy)
Uzasadnienie (jeśli dotyczy)

Lista rozwijana

2. Opis prac badawczo-rozwojowych
BADANIA APLIKACYJNE (PRZEMYSŁOWE)
Nr etapu15
Nazwa etapu
Wykonawca etapu
Okres realizacji etapu (liczba miesięcy)
Miesiąc rozpoczęcia etapu16
Miesiąc zakończenia etapu17
Zagadnienie technologiczne

Opis prac przewidzianych w ramach etapu

Efekt końcowy etapu – kamień milowy

Ryzyka/zagrożenia

Koszty kwalifikowalne etapu

15

Od pozycji „Nr etapu” do pozycji „Koszty kwalifikowalne etapu” wiersze powielane dla każdego etapu.
Wnioskodawca wskazuje numer miesiąca, w którym rozpoczyna się realizacja etapu.
17 Numer miesiąca zakończenia etapu podaje system. Badania aplikacyjne (przemysłowe) muszą zakończyć się przed
zakończeniem prac rozwojowych w projekcie.
16
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PRACE ROZWOJOWE
Nr etapu18
Nazwa etapu
Wykonawca Etapu
Okres realizacji etapu (liczba miesięcy)
Miesiąc rozpoczęcia etapu 19
Miesiąc zakończenia etapu 20
Zagadnienie technologiczne

Opis prac przewidzianych w ramach etapu

Efekt końcowy etapu – kamień milowy

Ryzyka/zagrożenia

Koszty kwalifikowalne etapu
3. Harmonogram realizacji projektu
Wykres Gantta (przykład)
Kategoria prac 21

Nr
etapu

rok
Wykonawca

…

8

9

10

11

12

…

8

9

10

11

12

Nazwa skrócona
wykonawcy
Nazwa skrócona
wykonawcy
Nazwa skrócona
wykonawcy

18

Od pozycji „Nr etapu” do pozycji „Koszty kwalifikowalne etapu” wiersze powielane dla każdego etapu.
Wnioskodawca wskazuje nr miesiąca, w którym rozpoczyna się realizacja etapu.
20 Numer miesiąca zakończenia etapu podaje system. Prace rozwojowe nie mogą zakończyć się wcześniej niż badania
przemysłowe w projekcie.
21 Badania aplikacyjne(przemysłowe) (BNA), prace rozwojowe (PR).
19
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…

8

9

V.

ZDOLNOŚĆ WNIOSKODAWCY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. Opis działalności Jednostki

Ocena parametryczna Jednostki (o ile dotyczy)
2. Kadra naukowo-badawcza zaangażowana w projekt
Kierownik
Imię

Nazwisko

Wykształcenie

Tytuł
naukowy/stopień
naukowy (jeśli
dotyczy)
Lista rozwijana

PESEL/ID22

Adres email

Nr telefonu

Doświadczenie zawodowe

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu
Rola w projekcie23

Wymiar zaangażowania w projekcie

Czy jest pracownikiem Jednostki?

22
23

ID dla kadry z zagranicy.
W jakich etapach/podetapach/zadaniach osoba będzie pełniła wiodącą rolę.
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 TAK

 NIE

Personel (B+R)
Imię

Nazwisko

Urlop rodzicielski/wychowawczy i okres
sprawowania opieki nad dzieckiem24

Wykształcenie

Tytuł
naukowy/stopień
naukowy (jeśli
dotyczy)
Lista rozwijana

Data urodzenia (jeśli dotyczy)

Data od

(format dd/mm/rrrr)

Data do

(format dd/mm/rrrr)

Liczba dni

Pole wypełniane automatycznie

Nazwa zaświadczenia
Załącznik w formacje pdf (jeśli dotyczy)25

Doświadczenie zawodowe
Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu (jeśli dotyczy)
Rola w projekcie 26
Wymiar zaangażowania w projekcie
Czy jest pracownikiem Jednostki?
Kadra planowana do zaangażowania (jeśli dotyczy)

 TAK

Podstawowy personel techniczny/pomocniczy (jeśli dotyczy)

Opis sposobu zarządzania projektem (jeśli dotyczy)

Ogólna liczba członków Zespołu Badawczego (bez Kierownika Projektu)

24

Dotyczy Programu Lider. Wszystkie pola w punkcie są powielane dla każdej wprowadzonej pozycji.
pól „data od” i „data do”.
26 W jakich etapach/podetapach/zadaniach dana osoba będzie pełniła wiodącą rolę?
25 Załącznik obligatoryjny w przypadku wypełnia
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 NIE

4. Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) niezbędne do zrealizowania
projektu (jeśli dotyczy)
Dostęp do aparatury/infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu
Zasoby techniczne pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy
Zasób
Przeznaczenie

Nr etapu
Lista rozwijana27
Lista rozwijana

Zasoby techniczne planowane do nabycia
Zasób
Przeznaczenie

Nr etapu
Lista rozwijana28

WNIP niezbędne do zrealizowania projektu
WNiP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy
Zasób
Przeznaczenie

Nr etapu
Lista rozwijana29

WNiP planowane do nabycia
Zasób
Przeznaczenie

Nr etapu
Lista rozwijana30

5. Podwykonawcy
Czy Wnioskodawca planuje zaangażowanie podwykonawcy/
podwykonawców?
Czy Wnioskodawca wybrał już podwykonawcę/
podwykonawców?
Czy wykonywane przez podwykonawcę prace są kluczowe dla
projektu?
Oświadczam że została zawarta umowa warunkowa z
podwykonawcą
Nazwa podwykonawcy
Zakres prac

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

 tak

 nie

Nr etapu
Lista rozwijana31

Zasoby kadrowe podwykonawcy

27

Wybór etapu następuje z listy rozwijanej. Liczba etapów na liście rozwijanej odpowiada liczbie etapów zadeklarowanej
przez wnioskodawcę w części IV wniosku.
28 Wybór etapu następuje z listy rozwijanej. Liczba etapów na liście rozwijanej odpowiada liczbie etapów zadeklarowanej
przez wnioskodawcę w części IV wniosku,
29 Wybór etapu następuje z listy rozwijanej. Liczba etapów na liście rozwijanej odpowiada liczbie etapów zadeklarowanej
przez wnioskodawcę w części IV wniosku,
30 Wybór etapu następuje z listy rozwijanej. Liczba etapów na liście rozwijanej odpowiada liczbie etapów zadeklarowanej
przez wnioskodawcę w części IV wniosku.
31 Wybór etapu następuje z listy rozwijanej. Liczba etapów na liście rozwijanej odpowiada liczbie etapów zadeklarowanej
przez wnioskodawcę w części IV wniosku.
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Zasoby podwykonawcy (aparatura/infrastruktura/WNiP) niezbędne dla realizacji powierzonych
prac B+R w projekcie
Zasób
Przeznaczenie
Nr etapu
Lista rozwijana32

6. Sytuacja finansowa Jednostki
Sytuacja finansowa Jednostki

32

Wybór etapu następuje z listy rozwijanej. Liczba etapów na liście rozwijanej odpowiada liczbie etapów zadeklarowanej
przez wnioskodawcę w części IV wniosku,
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VI. CZĘŚĆ FINANSOWA
KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU (WNIOSKODAWCA)
1. WYNAGRODZENIA (W)
BADANIA APLIKACYJNE (PRZEMYSŁOWE)
Stanowisko/rola w
projekcie

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Stanowisko/rola w
projekcie

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Uzasadnienie

Metoda oszacowania

Nr etapu
(jeśli dotyczy)

PRACE ROZWOJOWE
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Uzasadnienie

Metoda oszacowania

Nr etapu
(jeśli dotyczy)

2. PODWYKONAWSTWO (E)
BADANIA APLIKACYJNE (PRZEMYSŁOWE)
Nazwa kosztu
kwalifikowalnego

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Uzasadnienie

Metoda oszacowania

Nr etapu
(jeśli dotyczy)

PRACE ROZWOJOWE
Nazwa kosztu
kwalifikowalnego

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Uzasadnienie

Metoda oszacowania

Nr etapu
(jeśli dotyczy)

3. POZOSTAŁE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (Op+G+A)
BADANIA APLIKACYJNE (PRZEMYSŁOWE)
Nazwa kosztu
kwalifikowalnego

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Uzasadnienie

Metoda oszacowania

Nr etapu
(jeśli dotyczy)

PRACE ROZWOJOWE
Nazwa kosztu
kwalifikowalnego

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Uzasadnienie

Metoda oszacowania

4. KOSZTY POŚREDNIE (O)
4.
Stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich

Koszty pośrednie

Wylicza system
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Nr etapu
(jeśli dotyczy)

BUDŻET PROJEKTU – PODSUMOWANIE
BADANIA APLIKACYJNE (PRZEMYSŁOWE)
Kategoria kosztu

Nazwa kosztu
(stanowisko/rola w
projekcie)

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Dofinansowanie

Wynagrodzenia
suma

suma

suma

suma

suma

suma

suma

suma
suma
suma
suma

suma
suma
suma
suma

Podwykonawstwo
Pozostałe koszty
bezpośrednie (Op+G+A)
Suma kosztów bezpośrednich
Suma kosztów pośrednich
Razem

PRACE ROZWOJOWE
Kategoria kosztu

Nazwa kosztu
(stanowisko/rola w
projekcie)

Wysokość kosztu
kwalifikowalnego

Dofinansowanie

Wynagrodzenia
suma

suma

suma

suma

suma

suma

suma

suma
suma
suma
suma

suma
suma
suma
suma

Suma sum dla ogółem
badań aplikacyjnych
(przemysłowych) i prac
rozwojowych
Suma sum dla ogółem
badań aplikacyjnych
(przemysłowych) i prac
rozwojowych

suma

Podwykonawstwo

Pozostałe koszty
bezpośrednie (Op+G+A)
Suma kosztów bezpośrednich
Suma kosztów pośrednich
Razem

PROJEKT OGÓŁEM
Suma kosztów bezpośrednich

Suma kosztów pośrednich
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suma

Razem
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Suma sum dla ogółem
badań aplikacyjnych
(przemysłowych) i prac
rozwojowych

suma

VII.

WSKAŹNIKI

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
bazowa

Wartość
docelowa

Uzasadnienie/sposób wyliczenia

2. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika
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Jednostka Wartość
miary
bazowa

Wartość
docelowa

Uzasadnienie/sposób wyliczenia

VIII.

OŚWIADCZENIA

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
 Potwierdzam, że oświadczenia i dane zawarte we Wniosku oraz w dokumentach do niego załączonych
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 Oświadczam, że złożony za pomocą sytemu informatycznego przedmiotowy wniosek o
dofinansowanie projektu, stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy, zaś informacje zwarte we wniosku
o dofinansowanie oraz dokumentach do niego załączonych, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zabezpieczenia mojego konta w systemie
informatycznym i jestem zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń oraz
wewnętrznych regulacji uniemożliwiających dostęp do mojego konta w systemie informatycznym przez
osoby nieupoważnione.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanym wniosku o
dofinansowanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a (będące administratorem tych danych
osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest
przeprowadzenie oceny wniosku o dofinansowanie składanego w naborze prowadzonym w ramach
Programu LIDER (edycja X) oraz dokonanie wszelkich czynności składających się na proces zawarcia i
realizacji umowy o wykonanie i finansowanie ww. projektu w przypadku uzyskania dofinansowania.
Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że
zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości dokonania oceny wniosku o
dofinansowanie.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.
[Pobierz klauzulę informacyjną]
 Oświadczam, że członkowie Zespołu badawczego oraz inne osoby wskazane we wniosku o
dofinansowanie oraz zaangażowane do realizacji projektu udzieliły zgód na przetwarzanie ich danych
osobowych oraz zapoznały się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, na
potwierdzenie czego przedkładam załączniki sporządzone według wzoru: [wzór do pobrania]
 Oświadczam, że nie uczestniczyłem w Programie LIDER jako Kierownik Projektu w poprzednich
konkursach ogłaszanych przez Centrum w ramach Programu LIDER.
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 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu
i akceptuję jego zasady.


Oświadczam, że:

- w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego
finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub krajowych),
- zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł
oraz że nie ubiegam się o ich finansowanie z innych źródeł.
 Oświadczam, że projekt nie został rozpoczęty i nie będzie rozpoczęty wcześniej, niż w dniu złożenia
Wniosku o Dofinansowanie.
Oświadczam, że projekt obejmuje badania:
 wymagające eksperymentów medycznych w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 617, z późn. zm.);
 wymagające doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r.
o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r. poz. 1207);
 wymagające badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego
lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.);
 wymagające badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.);
 wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
 na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia
badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).
 Zobowiązuję się, do uzyskania stosowej zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia)
właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu do prowadzenia badań w projekcie, o
którym mowa powyżej.
Oświadczam, że projekt:
 nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wymagane jest lub może
być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wymagane jest sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
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znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko może być wymagane;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
 uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.
 Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez podmioty
uprawnione.
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