Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o
finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN
Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części
Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum
naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni)
dodatkowo w części Partnerzy.

Status wnioskodawcy

1. Jednostka naukowa
2. Konsorcjum naukowe
3a. Sieć naukowa
3b. Jednostka organizacyjna
uczelni niebędąca podstawową
jednostką organizacyjną
4. Centrum naukowoprzemysłowe
5. Centrum naukowe Polskiej
Akademii Nauk
5a. Centrum naukowe uczelni
5b. Centrum naukowe uczelni
utworzone w ramach struktury
jednej uczelni
6. Biblioteka naukowa
7. Przedsiębiorca mający status
centrum badawczo- rozwojowego
w rozumieniu ustawy z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności
innowacyjnej
8. Jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną i
siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
9. Osoba fizyczna

X

X (w przypadku doktorantów
niezatrudnionych)

10. Przedsiębiorca prowadzący
badania naukowe w innej formie
organizacyjnej niż formy
określone w pkt 1–8

Wnioskodawca (poziom 1)
Wnioskodawcę należy pobrać z bazy OPI poprzez wpisanie w wyszukiwaniu „Politechnika Opolska” następnie
rozwinięcie listy „+” widocznym po lewej stronie i wybranie wydziału.
Następnie po załadowaniu danych należy dopasować/edytować je do poniżej wskazanych.
1
2
3
4
5
6

Nazwa Jednostki
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy,
miejscowość, województwo)
Numer telefonu
Numer faks
Adres e-mail
Adres strony www

POLITECHNIKA OPOLSKA
Opole University of Technology
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, opolskie
77 449 82 31; 77 449 81 72
77 449 99 30
prorbir@po.opole.pl
www.po.opole.pl

7
8
9
10
11

Dane kierownika jednostki (nazwa
stanowiska, tytuł naukowy, imię,
nazwisko)
Numer NIP
Numer REGON
KRS
Identyfikator gminy1

prorektor ds. badań i rozwoju
Vice-Rector for Research and Development
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
754-00-08-109
000001732
Nie dotyczy
166101 1
A1. Uczelnia

12

Status organizacyjny

X

A4. Polska Akademia Nauk lub jednostka
naukowa Polskiej Akademii Nauk
A5. Instytut badawczy, za wyjątkiem
instytutów włączonych do uczelni
A6. Międzynarodowy instytut naukowy
działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
A7. Polska Akademia Umiejętności
A8. Fundacja
A9. Stowarzyszenie
A10. Inne uprawnione do wnioskowania na
podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96,
poz. 615, z późn. zm.)
B1. Przedsiębiorstwo

13

Podmiot sprawujący nadzór:
Podział ze względu na podmiot sprawujący
nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

14

Profil działalności:
Podział ze względu na profil działalności,
zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczana
do sektora finansów publicznych

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW
Uczelnia wojskowa
Uczelnia służb państwowych
Uczelnia artystyczna
Uczelnia medyczna
Uczelnia morska
Szkoła wyższa lub wyższe seminarium
duchowne prowadzone przez kościół lub
związek wyznaniowy
AUU - uniwersytet
AUT – uniwersytet techniczny
AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym
AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym
AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym
AUPI – uniwersytet o innym profilu
AP - politechnika
AA - akademia
AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora w
jednej dyscyplinie
ZZ – uczelnia zawodowa
Tak
Nie

X

X

X

16

Czy podmiot pozostaje pod zarządem
komisarycznym lub znajduje się w toku
likwidacji albo postępowania
upadłościowego?
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 o zasadach finansowania
nauki (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1620 z
późn.zm.) z postępowania w sprawie
przyznania środków finansowych na
naukę na zadania, o których mowa w art.
5, wyklucza się wnioskodawcę
pozostającego pod zarządem
komisarycznym bądź znajdującego się w
toku likwidacji albo postępowania
upadłościowego.

17

Numer konta bankowego

18

Adres elektronicznej skrzynki podawczej
na platformie ePUAP

Tak

Nie

X

41 1240 3103 1111 0010 6449 3801
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15
45-027 Opole

Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej:
Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w
1
rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi
lub oferuje towary na rynku)?
Czy wnioskowane finansowanie projektu badawczego
stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności
niegospodarczej podmiotu (tj. projekt nie polega na
prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie jest z nią
2
związany, a jego wyniki nie będą wykorzystywane do
*
prowadzenia
takiej
działalności)?
*
UWAGA! W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru
przedsiębiorców KRS lub CEIDG, co do zasady, należy w tym
pytaniu wybrać odpowiedź „nie”.
Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i
niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności,
3
ich koszty i finansowanie? (Dowodem na odpowiednie
rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być
sprawozdania finansowe podmiotu).

/po_opole/bobn

Tak

X

Nie

Tak
Odpowiedzi
musi udzielić
wnioskodawca
Nie

Tak

X

Nie

Wnioskodawca (poziom 2)
Dane teleadresowe Wydziału redaktor wniosku określa zgodnie ze stanem faktycznym.
1

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z
budżetu nauki?

Tak
Nie

X

