
     

 

 

                                                                                    

                                                              

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

WNIOSEK  
O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI  

WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 

w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez konsorcjum  
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

2. Stopień naukowy ......................................................................................................................... 

3. Uczelnia ....................................................................................................................................... 

4. Wydział, Zakład ............................................................................................................................ 

5. Dane kontaktowe 

1) E-mail ............................................................................................................................. ...... 

2) Telefon ................................................................................................................................. 

6. Zespół badawczy (Dotyczy tylko, jeśli Wnioskodawca aplikuje jako zespół - należy podać imiona 
i nazwiska członków zespołu, ich tytuły naukowe oraz określić status wobec uczelni (pracownik 
naukowy, pracownik techniczny) 

1) .............................................................................................................................................. 

2) .............................................................................................................................................. 

3) .............................................................................................................................................. 

 

II. Przedmiot wniosku 

1. Opis wyników prac badawczo - rozwojowych, dla których planowane jest wsparcie promocyjne 

Należy opisać zwięzłym i jasnym językiem, czego dotyczą wyniki prac badawczo rozwojowych, 
dla których planowane jest wsparcie promocyjno- informacyjne. Czy jest to technologia-sposób, 
produkt-wytwór, system, program komputerowy, utwór itp.? Czego dotyczy, z jakiej dziedziny 
naukowej pochodzi, wyjaśnić istotę wyników badań, jak przebiega proces wytwarzania, itp. Na 
jakim jest etapie przygotowania? Proszę również uzasadnić cel sfinansowania działań 
promocyjno- informacyjnych (maksymalnie 4000 znaków ze spacjami) 

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

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

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

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

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

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



     

 

 

                                                                                    

                                                              

 

2. Czy przedmiot wniosku wpisuje się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)?  

TAK , proszę zaznaczyć właściwą KIS (można zaznaczyć jedną lub więcej)                NIE 

Uzasadnienie wyboru właściwej KIS:  

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

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

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

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

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

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

 

Nr Nazwa  

KIS 1 ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  

KIS 2 
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-

SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO 
 

KIS 3 
BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY I BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII 

SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
 

KIS 4 
WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, 

MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII 
 

KIS 5 INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO  

KIS 6 ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU  

KIS 7 GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY  

KIS 8 
WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH 

WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY 
 

KIS 9 ELEKTRONIKA I FOTONIKA    

KIS 10 
INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ 

GEOINFORMACYJNE 
 

KIS 11 ELEKTRONIKA DRUKOWANA, ORGANICZNA I ELASTYCZA  

KIS 12 AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH  

KIS 13 INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE  

KIS 14 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH 

JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ 

LOGISTYKI OPARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY 

 

 

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf


     

 

 

                                                                                    

                                                              

3. Czy przedmiot wniosku został opracowany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy, do którego prawa majątkowe przysługują Uczelni na mocy art. 11 ust.3, ustawy z dn. 30. 
06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ze zm. (tekst jednolity Dz.U. z 05.04.2017, poz. 
776)? 

TAK            NIE 

 

4. Czy przedmiotem wniosku są wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej należą 
do Uczelni w całości? 

TAK            NIE -  proszę o podanie współtwórców przedmiotu zgłoszenia spoza 
Uczelni 

1) ......................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................... 

 

5. Czy przedmiotem wniosku są wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej należą 
do Uczelni w części, ale Uczelnia jest uprawniona do ich komercjalizacji w drodze umowy z 
pozostałymi współuprawnionymi? 

TAK            NIE            

 

6. Poziom gotowości technologicznej przedmiotu wniosku 

Należy wskazać poziom gotowości technologicznej, na którym znajdują się wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych. Poziomy gotowości technologicznej zdefiniowane są w 
załączniku nr 2 do Regulaminu: 

TRL 1                   TRL 4                    TRL 7  

TRL 2                   TRL 5                    TRL 8  

TRL 3                   TRL 6                     TRL 9  

 

7. Proponowane wydarzenie na którym miałby być prezentowany przedmiot wniosku   

Proszę o wpisanie konkretnego wydarzenia (wystawy, targi typu „science to business) lub kilku 
wydarzeń, do wniosku można dołączyć materiały od organizatora, zaproszenie, cennik lub inne 
istotne materiały.  

 Nazwa …………………………..……………………………………………………………………………..……………. 

 Termin ………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 Miejsce …………………………………………………………..………………………………………………….……… 

 Uzasadnienie: 
………………………………………….................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....



     

 

 

                                                                                    

                                                              

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Szacunkowe koszty udziału w wydarzeniu  

Proszę o wpisanie szacunkowych kosztów w odniesieniu do całego wyjazdu (koszty x liczba 
uczestników) na podstawie cen rynkowych. Koszty diety należy wpisać zgodnie z załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Dz.U. 2013 poz. 167 oraz odpowiednimi 
regulacjami obowiązującymi na uczelni.  

 Liczba uczestników: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Koszt opłaty targowej ………………………………………………..………………………………………..… 

 Koszt przejazdu/przelotu do miejsca organizacji imprezy targowej 
……………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 Koszt zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Koszty diety …………………………………………………………………………………………………………… 

RAZEM ………………………………….…… zł  

 Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

 

9. Materiały informacyjno – promocyjne  

Proszę o podanie zapotrzebowania na materiały promocyjno- informacyjne jak np. ulotki, 
foldery, zdjęcia, e-wizytówka, reportaż, film promocyjny etc. Proszę wskazać uzasadnienie. 

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

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

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

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

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

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

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2013/1201/154115-diety-zagr-2013.pdf
http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2013/1201/154115-diety-zagr-2013.pdf
http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2013/1201/154115-diety-zagr-2013.pdf


     

 

 

                                                                                    

                                                              

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

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

 

10. Czy Wnioskodawca zgłosił przedmiot wniosku do wsparcia w postaci prac przedwdrożeniowych w 
projekcie? 

TAK            NIE  

 

11. Czy zgłaszany przedmiot wniosku jest objęty ochroną patentową?  

TAK            NIE  

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 
4.0” oraz w pełni akceptuję postanowienia w/w Regulaminu. 

Oświadczam, iż opisany powyżej przedmiot Wniosku nie jest objęty postępowaniem o 
zastrzeżeniu praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej, 
przez inny podmiot/y lub osobę/y, ani nie narusza prawem chronionych dóbr innych podmiotów 
lub osób. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z 
późn. zm.). 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. ………………..…………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

 

 

………………………………………………      …………………………………………. 

Miejsce, data        Podpis Wnioskodawcy 


