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Załącznik nr 2 do Regulaminu: TANGO 2 
 

Wzór wniosku wstępnego 
 
 

 
A. DANE WNIOSKODAWCY / PODMIOTU REALIZUJACEGO1 

 
1. Status wnioskodawcy 
2. Nazwa2 i adres (nr tel., e-mail, www)3 
3. NIP, REGON 
4. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy 
5. Status organizacyjny podmiotu 
6. Podmiot sprawujący nadzór 
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności 
8. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? 
9. Czy podmiot otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? 
10. Czy podmiot4 spełnia kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej 

wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)? 

11. Kierownik podmiotu (tytuł / stopień naukowy, imię / imiona, nazwisko, zajmowane 
stanowisko2) 

 
 
B. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Tytuł projektu2  
2.  Wniosek obejmuje: fazę K / fazę K i fazę B+R:  (zaznaczyć odpowiednie) 
3. Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać maks.1) 
4. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3, w tym przynajmniej jedno z panelu,  

w którym składany jest projekt) 
5.  Planowany okres realizacji projektu: faza K / faza K i faza B+R: (w miesiącach) 
6. Liczba wykonawców projektu 
7. Słowa kluczowe2 (inne, niezaznaczone w opisie paneli) 

 
 
 
 

                                                      
1
 Wnioskodawca będący osobą fizyczną podaje dane podmiotu, w którym zamierza realizować projekt. Jeżeli 

wnioskodawcą jest osoba fizyczna to podmiotem realizującym nie może być podmiot złożony. Za podmiot złożony 
uważa się: konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej 
Akademii Nauk oraz centrum naukowe uczelni za wyjątkiem centrum naukowego uczelni utworzonego w ramach 
struktury jednej uczelni. Wnioskodawca będący podmiotem złożonym w sekcji A pkt 2-12 podaje dane podmiotu, 
który będzie pełnił rolę Lidera. 
2
 W języku polskim i języku angielskim. 

3
 Uczelnie podają informację w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem 

uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu. 
4
 Nie dotyczy centrów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz centrów naukowych uczelni. 
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C. OPIS PROJEKTU BAZOWEGO, DO KTÓREGO WYNIKÓW ODWOŁUJE SIĘ 
WNIOSKODAWCA 
 
1. Tytuł projektu bazowego 
2. Źródło finansowania 
3. Numer umowy lub inny identyfikujący dany projekt 
4. Status projektu: zrealizowany/w trakcie realizacji 
5. Rola w projekcie bazowym kierownika wnioskowanego projektu: kierownik / główny 

wykonawca / promotor / opiekun naukowy / inni wykonawcy w projekcie (w przypadku 
głównego wykonawcy / promotora / opiekuna naukowego należy załączyć w formie PDF 
zgodę kierownika projektu bazowego na wykorzystanie wyników badań podstawowych w 
niniejszym projekcie). 

6. Syntetyczny opis wyników badań podstawowych uzyskanych w  toku realizacji projektu 
bazowego (maks. 3 strony zdefiniowanego maszynopisu5) 

7. Wykaz publikacji, patentów oraz innych form własności intelektualnej, uzyskanych  
w wyniku realizacji projektu. 

 
 

C1. STRESZCZENIE WŁAŚCIWEGO PROJEKTU  
(maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu5) 
 
1. Cel projektu 
2. Zastosowana metodyka 
3. Powiązanie wyników badań podstawowych z możliwością ich wdrożenia w praktyce 

gospodarczej i społecznej 
 

C.1. POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU  
(maks. do 2 stron zdefiniowanego maszynopisu, język polski i język angielski)  
 
Należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie 
oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. 
 
D. Dane kierownika projektu 
1. Tytuł / stopień, imię / imiona, nazwisko 
2. Podmiot realizujący6 
3. Nr tel., e-mail 
4. PESEL / data urodzenia i kraj pochodzenia7 
5. Adres zamieszkania, adres do korespondencji 
6. Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska 

 
D1. Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu 
 
1. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 

specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu 
naukowego) 

2. Informacje o dorobku:  

                                                      
5
 Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki - przynajmniej 11 pkt,  

interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne – 1,5 cm.  
6
 Dotyczy wniosków składanych przez podmioty złożone. 

7
 Dotyczy obcokrajowców. 
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dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) 
 

a) 1-10 najważniejszych prac8 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem 

wniosku9, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii  
o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę 
cytowań poszczególnych publikacji) 

b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań  
oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science TM Core Collection) 

c) wdrożenia patentowe, patenty, zgłoszenia patentowe, licencje, wzory użytkowe 
d) jedna najważniejsza publikacja spośród zaprezentowanych powyżej (należy 

obowiązkowo dołączyć pdf)  
 

dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)  
 
a) 1-10 najważniejszych prac8 opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem 

wniosku9 w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność 
czasopisma na liście JCR, lub, porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz 
zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny 
pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji)  

b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych 
publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM Core 
Collection lub Scopus) 

c) patenty, zgłoszenia patentowe, licencje, wdrożenia, wzory użytkowe 
d) jedna najważniejsza publikacja spośród zaprezentowanych powyżej (należy 

obowiązkowo dołączyć pdf)  
 

i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film 
 

do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, 
nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, 
autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu  
o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego 
przedsięwzięcia artystycznego 
 

3. Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych 
w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku9 (dotyczy wyłącznie występowania w roli 
kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub 
międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz 
wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie) 

4. Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, 
instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu) 

                                                      
8
 Tytuły prac w oryginalnym języku publikacji. 

9
 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu pracy. 
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5. Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia 
badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data) 

 
 
 
E. PLAN BADAŃ   
 
Wypunktowany opis planowanych zadań badawczych charakteryzujących fazy (K i B+R) 
realizacji projektu oraz zdefiniowanie podmiotu realizującego zadanie.   
 
F. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO 
 

Pozycja  Faza K  Faza 
B+R (jeśli 
wybrano) 

 Razem 

- wnioskowane dofinansowanie z budżetu NCBR       

- środki własne (min. 15%)10  ---     
Koszty realizacji projektu ogółem       

 
 
G. OŚWIADCZENIA OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ WNIOSKODAWCĄ LUB OSOBY / 
OSÓB UPOWAŻNIONEJ/YCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU BĘDĄCEGO 
WNIOSKODAWCĄ 
 
Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania 
nieprawdziwych informacji zapewniam, że informacje zawarte we wniosku o finansowanie 
projektu badawczego oraz dokumentach do niego dołączonych (nr ID wniosku) złożonym za 
pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) były poddane weryfikacji i są 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
 
H. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO 
(maks. 5 stron zdefiniowanego maszynopisu11 w języku polskim) 
 
1. Wnioski z realizacji projektu bazowego – informacja o uzyskanych wynikach badań 

podstawowych w kontekście ich zastosowania w praktyce gospodarczej i społecznej.  Jeśli 
projekt bazowy jest w trakcie realizacji należy uzasadnić, że dotychczasowe wyniki są 
wystarczające do ubiegania się o finansowanie. 
 

2. Cel przedłożonego projektu (jasno określony cel projektu, czy istnieją uzasadnione 
przesłanki stanowiące podstawę do podjęcia działań w kierunku wdrożenia wyników 
badań podstawowych w praktyce gospodarczej i społecznej) 

 
3. Uzasadnienie możliwości i korzyści zastosowania wyników w praktyce - opis stanu 

technologii i potencjału rynkowego w obszarze przyszłych aplikacji (wielkość i główni 

                                                      
10

 Dotyczy fazy B+R. 
11

 Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt,  
interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne – 1,5 cm. Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu 
wraz z literaturą. 
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aktorzy rynku, porównawcze wykazanie przewagi proponowanego rozwiązania), podmioty 
potencjalnie zainteresowane zastosowaniem wyników projektu w kontekście potrzeb 
prowadzonej działalności gospodarczej/podmioty potencjalnie zainteresowane 
zastosowaniem wyników projektu w praktyce gospodarczej). 
 

4. Przyjęta metodyka badań i realizacji fazy K (opis działań ukierunkowanych na 
stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac 
badawczych, proponowane analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na 
rozwiązanie będące przedmiotem projektu, opis działań ukierunkowanych na opracowanie 
strategii, opis działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności 
intelektualnej wyników badań, opis działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera 
zainteresowanego wdrożeniem wyników/współfinansowaniem fazy B+R). 
 

5. Przyjęta metodyka badań i realizacji fazy B+R (opis działań planowanych w ramach 
badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych). 

 

 
I. ZAŁĄCZNIKI  
 
Załącznik nr 1 
Oświadczenie kierownika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 
Załącznik nr 2 
Wniosek o finansowanie projektu bazowego (w formacie PDF), do którego wyników badań 
odwołuje się wnioskodawca. 
 
Załącznik nr 3 
Zgoda kierownika projektu bazowego na wykorzystanie wyników badań podstawowych  
w niniejszym projekcie. 


