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I. PROJEKT 

1. Podstawowe informacje o projekcie 

Tytuł projektu 

Tytuł projektu  

 

Akronim  

 

Streszczenie projektu 

 

Streszczenie projektu 

 

2. Klasyfikacja projektu 

OECD  

Dziedzina nauki i techniki – Poziom 

1 

Dziedzina nauki i techniki –  

Poziom 2 

Dziedzina nauki i techniki – 

Poziom 3 

Lista rozwijalna Lista rozwijalna Lista rozwijalna 

OECD” (jeśli dotyczy) 

Dziedzina nauki i techniki - poziom 

1 

Dziedzina nauki i techniki -  

Poziom 2 

Dziedzina nauki i techniki -

Poziom 3 

Lista rozwijalna Lista rozwijalna Lista rozwijalna 

NABS 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Lista rozwijalna Lista rozwijalna Lista rozwijalna 

PKD  

Sekcja Dział Grupa Klasa Podklasa 

Lista rozwijalna Lista rozwijalna Lista rozwijalna Lista rozwijalna Lista rozwijalna 

MAE 

Projekt dotyczy obszaru energetyki   ¨ tak ¨ nie 

Nr w klasyfikacji MAE  Lista rozwijalna 

Słowa kluczowe 
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3. Okres realizacji projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu (format dd/mm/rrrr) 

Data zakończenia realizacji projektu Pole wypełniane automatycznie 

Liczba miesięcy Pole wypełniane automatycznie 
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II. KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU 
 
 

NR 
ZADANIA 

KATEGORIA 
BADAŃ 

KATEGORIE 
KOSZTÓW 

KOSZTY OGÓŁEM 
(3+4+5) 

DOFINANSOWANIE 
NCBR 

DOFINANSOWANIE 
NCN WKŁAD WŁASNY 

WNIOSKODAWCY 
W E OP 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1        0,00    

2        0,00    

3        0,00    

4        0,00    

OGÓŁEM koszty 
kwalifikowalne: 
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III. WNIOSKODAWCA 

1. Informacje o Wnioskodawcy i Liderze 

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy 

REGON  

Nazwa (pełna)   

Nazwa (skrócona)  

Nazwa podstawowej jednostki 

organizacyjnej (jeśli dotyczy) 
 

Katalog podmiotów uprawnionych Lista rozwijalna 

Adres siedziby 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość/dzielnica   

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Adres ePUAP  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby) 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość/dzielnica   

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Adres ePUAP  
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KRS/CEIDG/inny rejestr   

NIP  

PKD głównej działalności Wnioskodawcy Lista rozwijalna 

Forma prawna   Lista rozwijalna 

Forma własności Lista rozwijalna 

Podmiot jest organizacją prowadzącą 

badania i upowszechniającą wiedzę  
¨ tak ¨ nie 

Osoba wyznaczona do kontaktu  

Imię  

Nazwisko  

Stanowisko  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy  

Imię  

Nazwisko  

Funkcja/Stanowisko  

Imię   

Nazwisko  

Funkcja/Stanowisko  

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy - załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy)  

 

Dane identyfikacyjne Lidera 

Dane identyfikacyjne Lidera  

Imię  

Nazwisko  

Numer identyfikacyjny/nr dokumentu 

tożsamości 
 

ORCID  

Afiliacja/miejsce pracy  



8 
 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Adres ePUAP (jeśli dotyczy)  

Adres do korespondencji  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Kraj  

 

IV. CEL i UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU 
 

1. Cele i założenia projektu 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

2. Zastosowanie rezultatów projektu w praktyce 

Opis zastosowania rezultatów projektu w praktyce 

 

Brak barier w zastosowaniu rezultatów projektu w praktyce 

 

 

3. Nowość rezultatów projektu 

Poziom nowości rezultatów projektu 

o w skali międzynarodowej  

 
Oczekiwane rezultaty projektu 

Opis oczekiwanych rezultatów projektu 
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Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

 
Opis nowości rezultatów projektu  

Opis nowości rezultatów projektu 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

4. Wdrożenie rezultatów projektu 

4.1. Opis wdrożenia 

 Data wdrożenia 

Przewidywana data wdrożenia  

Sposób wdrożenia rezultatów projektu  

• udzielenie licencji na zasadach rynkowych na korzystanie z 

przysługujących Wnioskodawcy praw do rezultatów badań 

przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych (jeśli 

projekt przewiduje tylko te drugie) w działalności gospodarczej 

prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa  

¨ tak ¨ nie 

• sprzedaż na zasadach rynkowych praw do rezultatów badań 

przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych (jeśli 

projekt przewiduje tylko te drugie) w celu wprowadzenia ich do 

działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa z zastrzeżeniem, 

że za wdrożenie rezultatów nie uznaje się zbycia tych rezultatów w 

celu ich dalszej odsprzedaży 

¨ tak ¨ nie 

 

Opis wdrożenia  

 

Ryzyka związane z wdrożeniem 

 

Własność intelektualna 

Planowana ochrona praw własności intelektualnej 

 

Brak barier we wdrożeniu rezultatów projektu 
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Opis korzyści (społecznych/ekonomicznych/środowiskowych) wynikających z wdrożenia rezultatów 
projektu 

 

 

V. OPIS PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

1. Metodologia realizacji projektu 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

2. Opis prac badawczo-rozwojowych 

2.1. BADANIA PODSTAWOWE  

Nr zadania   

Nazwa zadania   

Okres realizacji zadania (liczba miesięcy)   

Miesiąc rozpoczęcia zadania   

Miesiąc zakończenia zadania   

Cel realizacji zadania 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

Efekt końcowy zadania – kamień milowy 

Nazwa kamienia milowego Parametr 
Opis skutków nieosiągnięcia kamienia 

milowego 

   

Koszty kwalifikowalne zadania  

2.2. BADANIA PRZEMYSŁOWE  

Nr zadania  

Nazwa zadania  

Okres realizacji zadania (liczba miesięcy)   

Miesiąc rozpoczęcia zadania   
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Miesiąc zakończenia zadania  

Cel realizacji zadania 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

Efekt końcowy zadania – kamień milowy 

Nazwa kamienia milowego Parametr 
Opis skutków nieosiągnięcia kamienia 

milowego 

   

Koszty kwalifikowalne zadania  

2.3. PRACE ROZWOJOWE  

Nr zadania  

Nazwa zadania  

Okres realizacji zadania (liczba miesięcy)   

Miesiąc rozpoczęcia zadania   

Miesiąc zakończenia zadania   

Cel realizacji zadania 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

Efekt końcowy zadania – kamień milowy 

Nazwa kamienia milowego Parametr 
Opis skutków nieosiągnięcia kamienia 

milowego 

   

Koszty kwalifikowalne zadania   

2.4. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE   

Nr zadania  

Nazwa zadania  

Okres realizacji zadania (liczba miesięcy)   

Miesiąc rozpoczęcia zadania  

Miesiąc zakończenia zadania  

Cel realizacji zadania 
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Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

Efekt końcowy zadania – kamień milowy 

Nazwa kamienia milowego Parametr 
Opis skutków nieosiągnięcia 

kamienia milowego 

   

Koszty kwalifikowalne zadania  

2.5. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE SPÓŁEK CELOWYCH 

Nr zadania  

Nazwa zadania  

Okres realizacji zadania (liczba miesięcy)   

Miesiąc rozpoczęcia zadania  

Miesiąc zakończenia zadania  

Cel realizacji zadania 

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

Efekt końcowy zadania – kamień milowy 

Nazwa kamienia milowego Parametr 
Opis skutków nieosiągnięcia 

kamienia milowego 

   

Koszty kwalifikowalne zadania  

3. Komplementarność planowanych prac z badaniami finansowanymi z 

innych programów krajowych i europejskich  

 

4. Ryzyka w projekcie 

 

5. Harmonogram realizacji projektu 

Wykres Gantta  

Nr zadania rok rok  
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Kategoria prac 1  … 8 9 10 11 12 … 8 9 10 11 12 … 8 9 

                 

                 

                 

 
1 Badania podstawowe (BNP), badania przemysłowe (BP) lub prace rozwojowe (PR)/prace przedwdrożeniowe (PPW), wsparcie 
na zakładanie spółek celowych (SC). 
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VI.  OSIĄGNIĘCIA I DOŚWIADCZENIE LIDERA ORAZ ZASOBY 
WNIOSKODAWCY 

1. Osiągnięcia naukowe i doświadczenie Lidera 

Imię Nazwisko Wykształcenie Tytuł naukowy/stopień naukowy  

    

ORCID  

 Przerwy w karierze naukowej 

 

Przebieg kariery i doświadczenie zawodowe 

 

Tytuł 

projektu 

Budżet 

(EUR) 

Źródło 

finansowania 

Okres 

realizacji 

Projekt 

realizowany w 

ramach 

konsorcjum? 

Rola w 

projekcie 

Główne 

efekty 

realizacji 

projektu 

   
od 

(rok) 

do 

(rok) 
tak/nie   

Osiągnięcia naukowe, w tym najważniejsze publikacje z obszaru AI  

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

Osiągnięcia w komercjalizacji wyników badań, w tym w zakresie praw własności przemysłowej  

 

Załącznik w formacie pdf (jeśli dotyczy) 

 
2. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów B+R oraz 

komercjalizacji ich wyników 
 

Doświadczenie Wnioskodawcy 

 

3. Zasoby kadrowe 

Kluczowy personel B+R 

Imię Nazwisko Wykształcenie Tytuł naukowy/stopień naukowy (jeśli dotyczy) 
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ORCID  

Przebieg kariery i doświadczenie zawodowe  

 

Osiągnięcia naukowe, w tym najważniejsze publikacje związane z obszaru AI 

 

Osiągnięcia w komercjalizacji wyników badań, w tym w zakresie praw własności przemysłowej 

  

Rola w projekcie  

 

Wymiar zaangażowania w projekcie 

 

Czy jest pracownikiem Wnioskodawcy? ¨ TAK ¨ NIE 

Kadra B+R planowana do zaangażowania (jeśli dotyczy) 

 

4. Zasoby administracyjne 

 

5. Zarządzanie projektem 

 

6. Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) 

niezbędne do realizacji projektu 
 

Dostęp do aparatury/infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu 

Zasoby techniczne pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy 

Zasób Przeznaczenie Nr zadania 

  Lista rozwijalna  

Zasoby techniczne planowane do nabycia 

Zasób Przeznaczenie Nr zadania 

  Lista rozwijalna 
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WNiP niezbędne do realizacji projektu 

WNiP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy 

Zasób Przeznaczenie Nr zadania 

  Lista rozwijalna 

WNiP planowane do nabycia 

Zasób Przeznaczenie Nr zadania 

  Lista rozwijalna 

7. Podwykonawcy (jeśli dotyczy) 

Czy Wnioskodawca planuje zaangażowanie podwykonawcy/ 

podwykonawców? 
¨ tak ¨ nie 

 

8. Plan zarządzania danymi  

 

Załącznik w formacie pdf (dotyczy badań podstawowych) 

9. Kwestie etyczne  

Czy planowane badania wymagają działań w zakresie kwestii etycznych 

(zob. zał. nr 14 do Regulaminu konkursu)?  
¨ tak ¨ nie 

Opis planowanych lub podjętych działań w zakresie kwestii etycznych, które dotyczą planowanego projektu 

i odnoszą się do zagadnień wymienionych w zał. nr 14 do Regulaminu konkursu. 
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VII. CZĘŚĆ FINANSOWA (BUDŻET PROJEKTU) 

KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU  

1. BADANIA PODSTAWOWE - NCN 

1.1. WYNAGRODZENIA (W) 

 
 BADANIA PODSTAWOWE 

Stanowisko/rola w 

projekcie 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

    
 

 

 
 
1.2. PODWYKONAWSTWO (E)  

 
 BADANIA PODSTAWOWE 

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

 
1.3. POZOSTAŁE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (Op)  

 

BADANIA PODSTAWOWE  

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

 

 

2. BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE, PRACE PRZEDWDROŻENIOWE, WSPARCIE NA 

ZAKŁADANIE SPÓŁEK CELOWYCH – NCBR  

2.1. WYNAGRODZENIA (W) 
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 BADANIA PRZEMYSŁOWE 

Stanowisko/rola w 

projekcie 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

    
 

 

PRACE ROZWOJOWE 

Stanowisko/rola w 

projekcie 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE  

Stanowisko/rola w 

projekcie 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 
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2.2. PODWYKONAWSTWO (E)  

 
 BADANIA PRZEMYSŁOWE 

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

PRACE ROZWOJOWE 

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE  

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE SPÓŁEK CELOWYCH 

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

 
2.3. POZOSTAŁE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (Op)  

 

BADANIA PRZEMYSŁOWE  

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

PRACE ROZWOJOWE 

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 
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PRACE PRZEDWDROŻENIOWE  

Nazwa kosztu 

kwalifikowalnego 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 

Uzasadnienie Metoda oszacowania Nr zadania 

     

     

 

Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach wkładu własnego 

Nazwa kosztu  Wysokość kosztu  

  

  

 suma 
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3. BUDŻET PROJEKTU - PODSUMOWANIE 

BADANIA PODSTAWOWE  

 Kategoria kosztu 

Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w 

projekcie) 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Dofinansowanie 

Wynagrodzenia 

   

   

 suma suma 

Podwykonawstwo 

   

   

 suma suma 

Pozostałe koszty 

bezpośrednie 
 

   

   
 

suma suma 

Razem suma suma 

BADANIA PRZEMYSŁOWE  

 Kategoria kosztu 

Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w 

projekcie) 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Dofinansowanie 

Wynagrodzenia 

   

   

 suma suma 

Podwykonawstwo 

   

   

 suma suma 

Pozostałe koszty 

bezpośrednie 
 

   

   
 

suma suma 

Razem suma suma 

PRACE ROZWOJOWE 

Kategoria kosztu 

Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w 

projekcie) 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Dofinansowanie 
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Wynagrodzenia 

   

   

 suma suma 

Podwykonawstwo 

   

   

 suma suma 

Pozostałe koszty 

bezpośrednie 
 

   

   
 

suma suma 

Razem suma suma 

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE  

Kategoria kosztu 

Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w 

projekcie) 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Dofinansowanie 

Wynagrodzenia 

   

   

 suma suma 

Podwykonawstwo 

   

   

 suma suma 

Pozostałe koszty 

bezpośrednie 
 

   

   
 

suma suma 

Razem suma suma 

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE SPÓŁEK CELOWYCH 

Kategoria kosztu 

Nazwa kosztu 

(stanowisko/rola w 

projekcie) 

Wysokość kosztu 

kwalifikowalnego 
Dofinansowanie 

Podwykonawstwo 

   

   

 suma suma 

Razem suma suma 

PROJEKT OGÓŁEM 
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Razem 

Suma sum dla ogółem 

badań podstawowych, 

badań przemysłowych, prac 

rozwojowych, prac 

przedwdrożeniowych i 

wsparcia na zakładanie 

spółek celowych 

suma 

 
 

Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach wkładu własnego 

Nazwa kosztu  Wysokość kosztu  

  

  

 suma 

 
 
 

VIII. WSKAŹNIKI  

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Wnioskodawca 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba prac naukowych przygotowanych w ramach projektu 

CD AI i opublikowanych w najwyżej notowanych/wiodących 

czasopismach specjalistycznych z obszaru AI: 

 

 w tym materiałach pokonferencyjnych. 

szt. 

 

szt. 
 

Liczba wystąpień na najwyżej notowanych 

międzynarodowych konferencjach (kategorii A* lub A) z 

dziedziny AI z prezentacjami przygotowanymi w ramach 

projektu CD AI. 

szt. 

 

 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

Wnioskodawca 
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Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba obronionych w ramach projektu CD AI 

doktoratów w dziedzinie AI. 
szt. 

 

Liczba wypromowanych w ramach projektu CD AI 

doktorów habilitowanych w dziedzinie AI. 
szt. 

 

Ogółem dla projektu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba powstałych CD AI. szt.  

Liczba podmiotów stworzonych w ramach projektu CD 

AI w celu komercjalizacji wyników projektu np. w formie 

spółki celowej. 

szt.  

Liczba zawartych w ramach projektu CD AI umów lub 

porozumień, w tym międzynarodowych, w zakresie 

wspólnych projektów naukowo-badawczych, prac 

rozwojowych, działań promocyjnych lub przedsięwzięć 

biznesowych. 

szt.  

3. WSKAŹNIKI WPŁYWU  

Ogółem dla projektu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa 

Liczba wdrożonych wyników projektów zrealizowanych 

w ramach projektu CD AI na terenie RP 

szt.  

IX. OŚWIADCZENIA  

1. Oświadczenia Wnioskodawcy 

Oświadczam, że: 

zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady. 
TAK/NIE 

Oświadczam, że: 

składany wniosek nie narusza praw osób trzecich. 
TAK/NIE 

Oświadczam, że: TAK/NIE 
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wersja wniosku w języku angielskim jest tożsama z wersją wniosku w języku polskim. 

W ramach niniejszego konkursu występuje dwóch Współadministratorów danych 

osobowych NCBR oraz NCN. Poniżej każdy z podmiotów przekazuje obowiązki 

informacyjne wynikające ze stosunku współadministrowania.   

Dotyczy osób, których dane NCBR otrzymał bezpośrednio od tychże osób 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):  

1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a, 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@ncbr.gov.pl, 

3) dane osobowe są przetwarzane we Wspólnym Przedsięwzięciu krajowym 

ARTIQ – Centra Doskonałości AI w celu przeprowadzenia procedury oceny i 

wyboru projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad 

wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań 

informacyjno–promocyjnych, jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego 

oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 

27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym, 

5) podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa w czynnościach 

wymienionych w pkt 3, 

6) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej 

i w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad 

wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań 

informacyjno-promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz 

przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją 

kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, 

TAK/NIE 

mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
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7) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także 

podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań. Dane 

te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym 

wsparcie techniczne lub organizacyjne, 

8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich 

danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz wniesienia sprzeciwu, 

9) posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, 

swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, 

10) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

11) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

Dotyczy osób, których danych NCBR nie otrzymał bezpośrednio od tychże osób 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:  

1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a, 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  

iod@ncbr.gov.pl, 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury oceny i 

wyboru projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad 

wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań 

informacyjno–promocyjnych, jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego 

oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

4) dane osobowe zostały pozyskane od Wnioskodawcy w konkursie, 

5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 

27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
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przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:  

a. Imię i nazwisko,  

b. nr NIP, REGON, 

c. Adres, 

d. Funkcja/Stanowisko, 

e. Nr telefonu, adres e-mail, 

f. Wykształcenie, 

g. Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

h. ORCID, 

i. Doświadczenie zawodowe, 

j. Stanowisko/rola w projekcie, 

k. Głos, 

6) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej 

i w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad 

wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań 

informacyjno-promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz 

przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją 

kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, 

7) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także 

podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań. Dane 

te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym 

wsparcie techniczne lub organizacyjne, 

8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich 

danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz wniesienia sprzeciwu, 

9) posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, 

swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, 
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10) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

11) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu NCBR do wykonywania wobec osób, 

których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 

RODO oraz do spełnienia wobec wszystkich osób wskazanych we wniosku o 

dofinansowanie projektu obowiązku informacyjnego, o którym mowa powyżej. 

Oświadczam, że: 

1) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie zostanie 

naruszona zasada zakazu podwójnego finansowania, oznaczająca niedozwolone 

zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków 

publicznych (unijnych lub krajowych), 

2) zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł oraz Wnioskodawca/Lider nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł. 

TAK/NIE 

Oświadczam, że Wnioskodawca:  

nie ma prawnej możliwości odliczenia lub ubiegania się o zwrot poniesionego 

ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuje o refundację części 

poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuje się do 

zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli 

zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku2, 

TAK/NIE 

nie ma prawnej możliwości odliczenia lub ubiegania się o zwrot poniesionego 

ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie będzie w przyszłości 

wnioskować  

o refundację jakiejkolwiek części poniesionego w ramach projektu podatku VAT, 

TAK/NIE 

będzie mógł odliczyć lub ubiegać się o zwrot kosztu podatku VAT poniesionego w 

związku z realizacją działań objętych wnioskiem. 
TAK/NIE 

Oświadczam, że: 

uzyskane zostaną wymagane zgody / pozytywne opinie / pozwolenia /zezwolenia 

właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu, w przypadku gdy 

projekt obejmuje badania: 

 

• będące eksperymentami medycznymi w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, 
TAK/NIE 

 
2 Opcja powinna zostać zaznaczona również w przypadku odliczania podatku VAT prewspółczynnikiem. 
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• kliniczne 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, 

TAK/NIE 

• kliniczne produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne, 
TAK/NIE 

• wymagające doświadczeń na zwierzętach, TAK/NIE 

• nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na 

obszarach objętych ochroną, 
TAK/NIE 

• nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich 

organizmów, 
TAK/NIE 

• w zakresie energetyki, bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej. TAK/NIE 

Oświadczam, że: 

została skutecznie zawarta umowa przedwstępna/promesa zatrudnienia pomiędzy 

Liderem i Wnioskodawcą.  

TAK/NIE 

Oświadczam, że: 

Wnioskodawca został objęty sprawozdawczością GUS w zakresie składania formularza 

PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok 

kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku. 

TAK/NIE  

Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych 

przez NCBR lub inny uprawniony podmiot. 
TAK/NIE 

Jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy 

komunikacji z NCBR w trakcie konkursu. 
TAK/NIE 

Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe 

w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym udzielam NCBR w 

Warszawie umocowania do składania w imieniu podmiotu/podmiotów, które 

reprezentuję, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z 

siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków 

Polskich bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych 

przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny  

wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro 

Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie NCBR w Warszawie. 

TAK/NIE 
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Oświadczam, że: 

1. finansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej; 

2. jestem świadomy, że złożenie wniosku do NCBR jest równoznaczne ze 

złożeniem wniosku do NCN, 

3. działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, w przypadku uzyskania 

finansowania projektu zobowiązuję się do: 

a. włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego podmiotu, 

b. zapewnienia wkładu własnego o równowartości co najmniej 100 000 

zł rocznie przez cały okres finansowania, 

c. zatrudnienia Lidera oraz członków zespołu zaplanowanego do 

realizacji projektu na zasadach zgodnych z wnioskiem i warunkami 

konkursu, 

d. zatrudnienia Lidera na cały okres realizacji projektu na podstawie 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

e. zapewnienia warunków do realizacji prowadzonych badań, w tym 

udostępnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury 

naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań, 

f. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej realizacji projektu, w 

tym wsparcia związanego z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce 

(może to obejmować opiekę nad dziećmi i / lub pomoc dla partnera 

Lidera w znalezieniu odpowiedniego lokum – jeżeli dotyczy), 

g.  zapewnienia zatrudnienia pełnoetatowego koordynatora 

administracyjnego dedykowanego wyłącznie dla Centrum 

Doskonałości AI na cały okres finansowania projektu, posługującego 

się biegle językiem polskim i angielskim, 

h. sprawowania nadzoru nad realizacją projektu i prawidłowością 

wydatkowanych na ten cel środków finansowych, 

4. w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania, wyrażam zgodę na 

zamieszczenie informacji o wynikach konkursu na stronie podmiotowej NCN i 

NCBR, 

5. zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora NCN, 

6. wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji wniosku przy pomocy 

oprogramowania antyplagiatowego oraz umieszczenie treści wniosku w bazie 

danych oprogramowania, 

TAK/NIE 
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7. zapoznałem się z treścią Kodeksu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego 

rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania i zobowiązuję 

się do jego stosowania. 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest NCN z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Kontakt do Inspektora 

Ochrony Danych: iod@ncn.gov.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej odnośnie do 

przetwarzania danych znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe. 

Zgadzam się na doręczanie pism w konkursie w formie dokumentu elektronicznego za 

pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki ePUAP wskazany w części III.1. W 

szczególności zgoda dotyczy tych pism, do których doręczenia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Jestem świadomy tego, że aby odebrać pismo przesłane przez NCBR za pośrednictwem 

platformy ePUAP, muszę podpisać urzędowe poświadczenia odbioru, tj. złożyć na nim 

kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany. 

TAK/NIE 

2. Oświadczenia dot. Lidera 

Oświadczam, że: 

Zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady. 
TAK/NIE 

 W ciągu 2 lat prze datą zamknięcia naboru wniosków nie mieszkałem/-łam, nie pracowałem/-

łam i nie studiowałem/-łam w Polsce, a także nie kierowałem/-łam grantem realizowanym w 

Polsce. 

TAK/NIE 

Oświadczam, że: 

składany Wniosek nie narusza praw osób trzecich. 
TAK/NIE 

W ramach niniejszego konkursu występuje dwóch Współadministratorów danych 

osobowych NCBR oraz NCN. Poniżej każdy z podmiotów przekazuje obowiązki informacyjne 

wynikające ze stosunku współadministrowania.   

 

Dotyczy osób, których dane NCBR otrzymał bezpośrednio od tychże osób 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

TAK/NIE 

https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE:  

1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a; 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@ncbr.gov.pl; 

3) dane osobowe są przetwarzane we Wspólnym Przedsięwzięciu krajowym ARTIQ – 

Centra Doskonałości AI opisanego konkursu w celu oceny i wyboru projektu, 

zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu, 

jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno-promocyjnych, jego 

odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń;  

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 27 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym; 

5) podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa w czynnościach 

wymienionych w pkt 3; 

6) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej 

i w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem 

projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno-

promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przechowywane będą w celach 

archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt, 

7) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także 

podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań. Dane te 

mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie 

techniczne lub organizacyjne, 

8) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych 

osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz 

wniesienia sprzeciwu, 

9) posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, 

mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
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10) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

11) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

Dotyczy osób, których danych NCBR nie otrzymał bezpośrednio od tychże osób 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE:  

1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a, 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  

iod@ncbr.gov.pl, 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru 

projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem 

projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – 

promocyjnych, jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

4) dane osobowe zostały pozyskane od Wnioskodawcy we Wspólnym Przedsięwzięciu 

krajowym ARTIQ – Centra Doskonałości AI opisanego konkursu, 

5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 27 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, 

6) Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:  

a. Imię i nazwisko,  

b. nr NIP, REGON, 

c. Adres, 

d. Funkcja/Stanowisko, 

e. Nr telefonu, adres e-mail, 

f. Wykształcenie, 

g. Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

h. ORCID, 

i. Doświadczenie zawodowe, 

j. Stanowisko/rola w projekcie, 

mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
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k. Głos, 

7) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej 

i w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem 

projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno- 

promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przechowywane będą w celach 

archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt, 

8) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także 

podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań. Dane te 

mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie 

techniczne lub organizacyjne, 

9) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych 

osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz 

wniesienia sprzeciwu, 

10) posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,  

11) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

12) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

Oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu NCBR do wykonywania wobec osób, których dane 

dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO oraz do spełnienia 

wobec wszystkich osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa powyżej. 

Oświadczam, że: 

1) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie zostanie naruszona 

zasada zakazu podwójnego finansowania, oznaczająca niedozwolone zrefundowanie 

całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub 

krajowych), 

2) zadania objęte wnioskiem nie są finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł 

oraz Wnioskodawca nie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł. 

TAK/NIE 
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Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez NCBR 

lub inny uprawniony podmiot. 
TAK/NIE 

Oświadczam, że: 

1. jestem autorem lub współautorem wniosku, 

2. w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania rezultaty projektu 

uzyskane w wyniku realizacji projektu będą poddane ewaluacji i opublikowane w 

czasopismach lub wydawnictwie/wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym w 

otwartym dostępie, 

3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania, wyrażam zgodę na 

zamieszczenie informacji o wynikach konkursu, na stronie podmiotowej NCN i NCBR, 

4. w przypadku zakwalifikowania wniosku do dofinansowania zobowiązuje się do 

przebywania przez 100% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

i pozostawania w dyspozycji Wnioskodawcy, 

5. zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora NCN, 

6. wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji wniosku przy pomocy oprogramowania 

antyplagiatowego oraz umieszczenie treści wniosku w bazie danych oprogramowania, 

7. zapoznałem się z treścią Kodeksu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego rzetelności 

badań naukowych i starania o fundusze na badania i zobowiązuję się do jego 

stosowania. 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest NCN z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

iod@ncn.gov.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej odnośnie do przetwarzania danych znajduje 

się na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe. 

TAK/NIE 

X. ZAŁĄCZNIKI 
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). 

2. Oświadczenie woli dotyczące złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego 
(wzór do pobrania). 

3. Umowa przedwstępna/promesa zatrudnienia zawarta pomiędzy Liderem a Wnioskodawcą. 
 

4. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru 

wniosków PNT-01 (jeśli dotyczy). 

5. Informacje na potrzeby ewaluacji (wzór do pobrania).  

6. Plan zarządzania danymi NCN (wzór do pobrania). 

7. Tabela budżetu NCN (wzór do pobrania). 

 


