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Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację
inwestycji związanej z działalnością naukową
b.d.
b.d.
w roku/latach: 2021 Tryb złożenia wniosku: normalny
A. DANE WNIOSKODAWCY I OŚWIADCZENIA
Nazwa podmiotu:

Politechnika Warszawska

Dane adresowe:

pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, mazowieckie

Telefon:

(22) 234-72-20, 234-74-24

E-mail:

jmr@pw.edu.pl

WWW:

www.pw.edu.pl

Nazwa banku:

Bank PEKAO S.A. IV/O Warszawa

Numer rachunku bankowego:

81124010531111000005005664

Sektor:

publiczny

Adres elektronicznej skrzynki
podawczej (ePUAP):

/PW/SkrytkaESP

NIP:

5250005834

REGON:

000001554

Tytuł/nazwa
inwestycji/lokalizacja

,

Kierownik podmiotu / osoba
uprawniona do reprezentacji :

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor

E-mail:

jmr@pw.edu.pl

Telefon:

(22) 234-72-20, 234-74-24
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Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Tak

Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres e-mail redaktora wniosku.

Tak

PIECZĘĆ I PODPIS (Kierownika podmiotu i pieczęć podmiotu)*.

*(W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą, pieczęcie nie są wymagane)
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B. DANE OGÓLNE O PROJEKCIE/INWESTYCJI
1. Informacje o przedmiocie finansowania
a. Rodzaj projektu (czego dotyczy projekt) (budowlana / aparatura / infrastruktura informatyczna LAN,
infrastruktura informatyczna MSK, infrastruktura informatyczna KDM, infrastruktura informatyczna
INNA): b.d.,
b. Typ projektu (zakup, wytworzenie, rozbudowa): b.d.,
c. Tytuł / nazwa projektu / lokalizacja: / ,
d. Jednostka organizacyjna wnioskodawcy realizująca zadanie: b.d.,
e. Okres finansowania - rok początkowy (wyrażony w latach): 2021,
f. Okres finansowania - rok końcowy (wyrażony w latach): b.d.,
g. Okres realizacji (wyrażony w miesiącach): b.d.,
h. Kwota wnioskowana: 0,00,
i. Dziedzina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: b.d.,
j. Dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: b.d.
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C. DANE FINANSOWE
1. Kosztorys ogólny
Rok

Środki z MNiSW (kwota wnioskowana)

Środki ogółem

Razem

0,00

0,00
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2. Kosztorys szczegółowy
RAZEM
Środki o które ubiega się
wnioskodawca

Pozostałe środki

Razem

0,00

Środki własne przeznaczone na realizację projektu

0,00

Inne środki przeznaczone na realizację projektu

0,00

Środki z zagranicy przeznaczone na realizację projektu

0,00

Razem

wydruk roboczy

0,00
Udział kosztów planowanych do pokrycia ze środków MNiSW
w kosztach ogółem

0,00%

Udział środków z zagranicy w realizacji projektu

0,00%
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D. DANE SZCZEGÓŁOWE
1. Opis Inwestycji
a. Opis planowanego zakresu rzeczowego z uzasadnieniem wysokości planowanych nakładów:
- w przypadku rozbudowy informacja o posiadaniu aparatury naukowo – badawczej lub infrastruktury
informatycznej, której dotyczy rozbudowa (załączone oświadczenie o jej wartości)
- w przypadku inwestycji budowlanej opis planowanych do realizacji robót budowlanych oraz informacja
dotycząca planowanego do zakupu pierwszego wyposażenia
b.d.
b. Wykaz wraz z opisem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych zadań, do których niezbędna
jest planowana inwestycja, w tym ich znaczenie dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki
i techniki:
b.d.
c. Planowane wyniki prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki:
b.d.
d. Informacja o osiągnięciach naukowych wnioskodawcy, wykazanymi z 4 lat poprzedzających złożenie
wniosku (publikacje, patenty lub inne) – powiązanych z wnioskowaną inwestycją (nie więcej niż 20
najważniejszych osiągnięć):
b.d.
e. Możliwość wykorzystania wnioskowanej inwestycji do finansowania infrastruktury przez inne podmioty w
związku z jej udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami:
b.d.
f. Przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania finansowanej infrastruktury (dla
budowlanki dodatkowo informacja o posiadaniu pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatora
zabytków, kosztorysu inwestycji):
b.d.
g. Możliwość współfinansowania inwestycji z innych źródeł:
b.d.
h. Informacja o wpisie inwestycji na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (numer decyzji):
numer decyzji b.d.
2. Załączniki
Inne ważne dokumenty:
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E. OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK
OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA WNIOSKU
Tytuł: b.d.
Imię i nazwisko: b.d. b.d.
Tytuł/stopień: b.d.
Email: b.d.
Numer telefonu służbowego: b.d.
REDAKTOR WNIOSKU (NA DZIEŃ WYSŁANIA WNIOSKU DO MINISTERSTWA) - OSOBA DO
BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU
Tytuł: b.d.
Imię i nazwisko: b.d.
Stanowisko / Funkcja: b.d.
Służbowy adres e-mail: b.d.
Numer telefonu służbowego: b.d.
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