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Aplikacja Do konkursu przyjmowane będą tylko poprawnie wypełnione i kompletne aplikacje. Do niniejszego formularza należy dołączyć: 
a.	w przypadku młodych naukowców pisemną opinię Kierownika, zawierającą w szczególności ocenę zbieżności projektu z działalnością naukową danej jednostki organizacyjnej;
b.	w przypadku doktorantów pisemną opinię Opiekuna, zawierającą w szczególności ocenę zbieżności aplikacji z projektem rozprawy doktorskiej.
Aplikację składa się w trzech identycznych, podpisanych kompletach, przy czym przynajmniej jeden egzemplarz opinii, o której mowa wyżej musi zawierać oryginalny podpis (oraz w edytowalnej wersji elektronicznej, która może nie zawierać opinii).
W przypadku aplikacji zbiorowych, aplikacja musi być podpisana przez wszystkich członków grupy. wewnętrznego konkursu 
na podział środków z dotacji na finansowanie działalności 
związanej z prowadzeniem badań naukowych 
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców 
oraz uczestników studiów doktoranckich

na rok ........

1. DANE APLIKANTA W przypadku aplikacji grupowej należy podać dane wszystkich osób wchodzących w skład grupy oraz jednoznacznie wskazać kierownika projektu. Dotyczy to też danych w pkt. 3 i 4.:
imię i nazwisko:	.................................................................
adres pocztowy:	.................................................................
e-mail:		.................................................................
2. TEMAT (nazwa projektu):
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko Kierownika jednostki Wydziału, w której aplikant jest zatrudniony Podają młodzi naukowcy. / imię i nazwisko Opiekuna naukowego lub Promotora Podają uczestnicy studiów doktoranckich.:
......................................................................................................
4. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest aplikant3
.....................................................................................................
5. Opis merytoryczny zadania (projektu badawczego), na które mają być przeznaczone środki z dotacji Nie dłuższy niż 2000 znaków.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Szczegółowy kosztorys planowanych wydatków Należy podawać realistyczne, w miarę możliwości zweryfikowane kwoty. 
lp.
przeznaczenie środków
kwota
krótkie uzasadnienie
1.



2



3.



4.



5.



6.




razem:

7. Opis przewidywanego wpływu planowanych w ramach projektu wydatków na rozwój naukowy aplikanta, poprawę bazy naukowej wydziału itp.5
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Sprawozdanie z realizacji projektu w poprzednich latach Wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów (tematów) kontynuowanych, na które przyznane zostały środki w poprzednich latach.
8.1 Sprawozdanie merytoryczne5  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.2 Kosztorys wynikowy
Kwota wnioskowana W roku poprzedzającym rok, na który wniosek jest składany.: 	.................
Kwota przyznana8:		.................
lp.
przeznaczenie środków
kwota
1.


2


3.


4.


5.


6.



razem:





Katowice, dnia .................



							....................................
								podpis aplikanta

