Załącznik nr 1
do zarządzenia 13/14

Opis projektu finansowanego z działalności statutowej
w części dotyczącej potencjału badawczego w roku ………..
1. Tytuł projektu:
2. Kierownik projektu:
3. Nazwa Katedry
Opis projektu powinien zawierać:
1. Cel naukowy projektu – jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest
jego istotą i co uzasadnia podjęcie tego problemu.
2. Podstawowe hipotezy badawcze.
3. Metodykę badań – co stanowi podstawę naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak
zamierza rozwiązać postawiony problem.
4. Planowane efekty naukowe i praktyczne oraz sposób ich upowszechnienia (publikacje,
referaty na konferencje w kraju lub za granicą itp.)
(Maks. 5 stron)

Planowany wykaz wykonawców
Wymienić zadania poszczególnych wykonawców z określeniem ich zadań w projekcie.
W przypadku zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej formularz
będzie podstawą do zawarcia stosownej umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
RAZEM (suma zgodna z pkt 1 kalkulacji)

Katowice, dnia ..................................
podpis kierownika projektu

...................................................................

Kalkulacja projektu finansowanego z działalności statutowej
w części dotyczącej potencjału badawczego w roku ………..
Nazwisko i imię wnioskodawcy:
Tytuł projektu:
Struktura kosztów –
przeznaczenie zgodnie
z legendą

Katalog kosztów

(proszę zaznaczyć właściwe przy
poszczególnych pozycjach

Ogółem nakłady

kosztorysu)

1. Wynagrodzenia z pochodnymi związanymi z zatrudnieniem niezbędnej kadry
naukowej i inżynieryjno-technicznej
2. Materiały ogółem w tym:
a) materiały biurowe
..................

ZNK

DN

b) środki trwałe o niskiej wartości, jednorazowo umarzane

..................

c) literatura krajowa i zagraniczna

..................

DN

3. Usługi obce

WNKZ/UN

4. Krajowe podróże służbowe

WNKZ/UN

5. Wyjazdy zagraniczne*

WNKZ/UN

6. Koszty publikacji

DN

7. Inne koszty bezpośrednie
8. Razem koszty bezpośrednie
9. Koszty pośrednie od poz. 8 (w wysokości ustalonej przez Rektora na
dany rok)

ZWA

10. .Aparatura specjalna oraz wartości niematerialne i prawne**
11. Koszty ogółem (poz. 8+9+10 )

* Proszę doprecyzować dane liczbowe wskazane w punkcie 5. Wyjazdy zagraniczne
Miejsce

Termin

Cel

Uzasadnienie

1.
2.
Razem
** Proszę doprecyzować dane liczbowe wskazane w punkcie 10. Aparatura specjalna
oraz wartości niematerialne i prawne
Wyszczególnienie

Ilość

Cena

Wartość

Uzasadnienie

1.
2.
Razem
Katowice, dnia ............................. r.

........................................................
podpis wnioskodawcy

Legenda symboli struktury kosztów – przeznaczenia:
1. Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz
rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie
finansowym jednostki naukowej - symbol DN
2. Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej – symbol ZNK
3. Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań,
o których mowa w pkt. 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej- symbol ZWA
4. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których
mowa w pkt. 1 - symbol WNKZ
5. Upowszechnianie nauki – symbol UN

