
 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia Nr 120 Rektora UMK 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

 

 
Wniosek o zgłoszeniowy w konkursie „Granty na granty europejskie” 

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 
 

 

I. Ogólne informacje o wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko:  

Jednostka organizacyjna 

UMK: 

 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

  

Dziedzina wiedzy 1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce  

2. Nauki Ścisłe i Techniczne     

3. Nauki o Życiu  

Lista zrealizowanych i realizowanych przez wnioskodawcę projektów naukowych, 

uwzgledniająca informacje o źródle finansowania, ich budżecie i roli wnioskodawcy w 

projekcie (kierownik czy wykonawca): 

 

Lista 5 najważniejszych publikacji wnioskodawcy, które ukazały się̨ w ostatnich 5 latach: 

 

II. Informacje o projekcie 

Nazwa programu, do którego wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o finansowanie grantu 

badawczego (patrz: Regulamin § 1 poz. 4) 
 

 

Rola, w której wnioskodawca będzie występował w planowanym wniosku o finansowanie 

grantu badawczego (patrz: Regulamin § 2 poz. 1 i 3) 

 

 

Opis wniosku o finansowanie grantu badawczego, który wnioskodawca zamierza złożyć (patrz: 

Regulamin § 5 poz. 5.5.a) 

(max 900 słów) 

 

 

Opis działań, które wnioskodawca planuje wykonać, żeby skompletować wniosek o 

finansowanie grantu badawczego (patrz: Regulamin § 4 poz. 5.5.b) 

 

 

III. Kosztorys wniosku w PLN (patrz: Załącznik nr 1) 

 

Rodzaj wydatków Kwota wnioskowana 

  



  

  

RAZEM: 

 

 

Data i podpis 

wnioskodawcy: 

 

 

IV. Oświadczenia 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z Regulamin konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o 

przyznanie dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie 

międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”; 

2) informacje zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, 

dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne; 

3) planowane koszty wskazane we wniosku nie są finansowane ze środków pochodzących 

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

 

V. Załączniki 

 życiorys naukowy (max 3 strony), 

 kopie (skany lub wersje elektroniczne) 3 spośród 5 publikacji, które wnioskodawca 

wskazał we wniosku (punkt I), 

 oświadczenie RODO, 

 zgoda kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest wnioskodawca. 

 

 


