Załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków w ramach 
 						„Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”

WNIOSEK
o finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych 
lub prac rozwojowych w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej 
w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”

DANE WNIOSKODAWCY
Wypełnia wnioskodawca
Wypełnia urząd obsługujący ministra
Nazwa i adres: 
 Numer rejestracyjny wniosku:

Numer telefonu, numer faksu, e-mail:
 

Kierownik*:
 Data złożenia wniosku:

Osoba upoważniona do kontaktu (imię, nazwisko, tel. e-mail):

Kategoria jednostki naukowej:
 

NIP:

 

REGON:
 

*	Dyrektor/dziekan.
INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa inwestycji (tytuł wniosku do 250 znaków):

	Inwestycja realizowana w grupie (niepotrzebne skreślić):

	nauk humanistycznych,

nauk społecznych, 
nauk inżynieryjnych i technicznych,
	nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
nauk przyrodniczych,
nauk rolniczych.

	Wnioskowana kwota (w PLN): 

(słownie: .......................................................................................................................... zł)
OPIS INWESTYCJI
	Planowany zakres rzeczowy inwestycji:
Lp.
Nazwa aparatury naukowo-badawczej
Liczba
Planowane nakłady (PLN)
1
 2
 3
 4


 





	Planowane do realizacji badania naukowe lub prace rozwojowe, do realizacji których niezbędna jest wnioskowana aparatura naukowo-badawcza (w tym badania naukowe i prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w praktyce).
	Planowany zakres wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cel wykorzystania aparatury
Wykorzystanie w %
Badania naukowe lub prace rozwojowe
 
Inne zadania wnioskodawcy* (jakie?) 
 
*	Np. dydaktyka, badania kliniczne, wykonywanie zleceń zewnętrznych.

	Plany udostępniania aparatury naukowo-badawczej stanowiącej przedmiot inwestycji innym podmiotom, w tym przedsiębiorcom.
	Informacja o dostępności podobnej aparatury naukowo-badawczej w kraju.
	Oświadczenie wnioskodawcy o zdolności do pokrycia kosztów utrzymania aparatury naukowo-badawczej stanowiącej przedmiot inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych.





...............................................................................
(nazwa wnioskodawcy)

oświadcza, że posiada zdolność do pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych.




         ...........................................................                                               ...........................................................
 (podpis kierownika wnioskodawcy)                                                                 (podpis głównego księgowego/kwestora)
NAKŁADY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
Lp.
Wyszczególnienie
Planowane nakłady (PLN)
1
 2
 3
1
Wnioskowana kwota ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
 
2
 Środki własne

3
 Środki z innych źródeł, w tym z funduszy strukturalnych*
 
4
 Ogółem 
 
* Należy wskazać źródło.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (ZGODNIE Z PKT 6 OGŁOSZENIA)
INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU
Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej




pieczęć jednostki naukowej, data

 imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć głównego księgowego/kwestora
 imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć kierownika jednostki
 imię i nazwisko, podpis oraz pieczęć rektora


