
Załącznik 1c 
 

Instrukcja wypełniania  
Wniosku o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców 
 

Część I 
Uwaga !!! – nie dokonujemy zmian typu, rodzaju i formatu czcionki. 
Uwaga !!! – wypełniamy wyłącznie pola oznaczone kolorem białym. 
 
1. Typ projektu – należy usunąć lub przekreślić typ projektu na który nie jest składany wniosek. 

2. Termin rozpoczęcia projektu – dzień rozpoczęcia projektu nie ulega zmianie, pole to należy 

pozostawić w niezmienionej postaci. 

3. Termin zakończenia projektu – dzień zakończenia projektu należy wpisać w formacie DD-MM-

RRRR 

4. Tytuł projektu badawczego – należy wprowadzić tytuł projektu bez stosowania skrótów 

myślowych tj. kompletny merytorycznie. 

5. Słowa kluczowe projektu badawczego – należy wpisać minimum 2 i maksymalnie 5 słów 

kluczowych. 

6. Dane podstawowe dotyczące kierownika projektu – należy podać dane kompletne, bez skrótów; 

adres mailowy oraz telefon nie jest polem obowiązkowym, jednakże dla celów ułatwienia 

kontaktu jest to pole zalecane. 

7. Dane podstawowe dotyczące młodego naukowca – należy podać dane kompletne, bez skrótów; 

adres mailowy oraz telefon nie jest polem obowiązkowym, jednakże dla celów ułatwienia 

kontaktu jest to pole zalecane. Polem obowiązkowym jest pole z Datą urodzenia. 

8. Zespół badawczy realizujący projekt – należy podać pełen skład zespołu badawczego; w przypadku 

pola „Charakter udziału w projekcie” należy wpisać jedną z podanych opcji tj.:  

a) w przypadku projektów własnych: kierownik projektu lub członek;  

b) w przypadku projektów promotorskich: opiekun naukowy, opiekun pomocniczy, główny 

wykonawca;. 

9. Kosztorys projektu – należy wypełnić pola oznaczone kolorem białym, a następnie zaktualizować 

każde pole z obliczeniami (celem aktualizacji należy kliknąć prawym klawiszem myszy na liczbę, 

następnie z menu podręcznego należy wybrać „Aktualizuj pole”). 

Część II 
Uwaga !!! – nie dokonujemy zmian typu, rodzaju i formatu czcionki. 
Uwaga !!! – wypełniamy wyłącznie pola oznaczone kolorem białym. 
 

Typ projektu – należy usunąć lub przekreślić typ projektu na który nie jest składany wniosek. 

Tytuł projektu badawczego – należy wprowadzić tytuł projektu bez stosowania skrótów myślowych tj. 

kompletny merytorycznie. 

1. Krótki opis projektu – należy krótko opisać projekt, maksymalnie 5 zdań. 

2. Hipoteza i metodyka badań – należy wskazać hipotezę oraz metodykę badań realizowaną w 

projekcie. 

3. Cel projektu – należy podać maksymalnie 5 celów projektu, najbardziej istotnych z punktu 

widzenia merytorycznego, które umożliwią recenzentowi ocenę planowanego projektu. 

4. Innowacyjność badań – należy tu wskazać innowacyjny charakter zaplanowanych badań w 

odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy. 

5. Planowane efekty projektu – należy skoncentrować się na najważniejszych efektach, które 

wskazane zostaną w raporcie końcowym i raportach rocznych. 



6. Uzasadnienie kosztorysu projektu – przy każdej z pozycji kosztów bezpośrednich należy wskazać 

rodzaj planowanych nakładów oraz uzasadnić planowany wydatek. 

7. Udział w konferencjach - należy wypełnić jeżeli młody naukowiec uczestniczył w takich 

wydarzeniach: 

a) nazwę konferencji, w której młody naukowiec uczestniczył (dokładny tytuł konferencji, 

komunikatu lub doniesienia naukowego);  

b) rok uczestnictwa (nie wpisujemy konkretnej daty konferencji, wyłącznie rok w którym 

konferencja została zorganizowana); 

c) rola młodego naukowca jaką pełnił na konferencji (należy wpisać bierny lub czynny 

udział);  

d) efekt uczestnictwa – należy wpisać jeżeli powstał jakikolwiek efekt.  

8. Informacja o dorobku – należy wpisać publikacje z ostatnich 5 lat, według wykazu wskazanego w 

tabeli. Dorobek wypełnia młody naukowiec jeżeli ta część jego dotyczy. 

9. Informacja o realizowanych projektach badawczych w ostatnich 5 latach - należy wpisać projekty z 

ostatnich 5 lat, według wykazu wskazanego w tabeli. Wykaz projektów badawczych wypełnia 

młody naukowiec jeżeli ta część jego dotyczy. 

10. Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, staże krajowe i 

zagraniczne – należy wypełnić jeżeli część ta dotyczy młodego naukowca. 

11. Wykaz planowanych zadań do realizacji – należy wpisać najważniejsze zadania planowane do 

realizacji. Dodatkowo należy wprowadzić termin realizacji poprzez wpisanie kwartału w którym 

dane zadanie będzie wykonane. Rozpoczęcie projektu następuje 1 stycznia 2018 r. w związku z 

tym prace należy rozplanować od wskazanej powyżej daty.  

 

 


