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-wgląd do treści merytorycznej wniosku o dofinansowanie- 
 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA  
w ramach XII edycji 

Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa  
Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej 
(uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. z późn. zm.) 

 
 
Część A 
 
Celem części A formularza zgłoszeniowego jest zebranie informacji na temat partnerstwa 
i jego potencjału dla realizacji głównego celu programu, jakim jest rozwój rynku pracy  
we Wrocławiu, poprzez tworzenie nowych produktów i usług, a w konsekwencji także 
nowych miejsc pracy. 
 
W tej części formularza opisywane są także dorobek naukowy oraz inne doświadczenia,  
w tym efekty aktywności innowacyjnej naukowca. Przedsiębiorca wykazuje swoje 
doświadczenia w zakresie komercjalizacji wiedzy naukowej, a także potencjał  
do osiągania biznesowo wymiernych korzyści we współpracy ze sferą szkolnictwa 
wyższego i nauki - ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wrocławskiego rynku pracy. 

 

1. Strony partnerstwa 

1.1. Naukowiec  

a) Dane personalne 

Imię i nazwisko:  

Tel. kom.: ….. ; adres e-mail: ….. . 

b) Dane o zatrudnieniu  

Nazwa uczelni/instytutu naukowego PAN/instytutu badawczego/międzynarodowego 
instytutu naukowego lub innego podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki: ….. ; 
jednostka organizacyjna/wydział/instytut/zakład/katedra itp.: ….. .   

Pracownik: 

 badawczo-dydaktyczny 
 badawczy 
 dydaktyczny 
 naukowy 

Stopień/tytuł naukowy: ….. . 

Stanowisko: … . 

Dyscyplina naukowa: ….. . 

Staż pracy, w tym pracy akademickiej (limit 400 znaków ze spacjami): … . 

1.2. Przedsiębiorca 

Nazwa: ….. . 

Adres prowadzenia działalności we Wrocławiu: ….. . 

Adres siedziby głównej: ….. . 
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NIP: ….. ; REGON: ….. .  

Forma prawna: ….. ; wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże): ….. . 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej/imiona i nazwiska osób upoważnionych do 
reprezentowania  przedsiębiorstwa (Jeśli reprezentacja odbywa się na podstawie 
pełnomocnictwa, prosimy o załączenie jego skanu w formacie .pdf wraz z potwierdzeniem 
dokonania opłaty skarbowej): ….. ; stanowisko: ….. . 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ….. ; stanowisko: ….. . 

Tel. kontaktowy: ….. ; adres e-mail: ….. .  

 

2. Doświadczenie i potencjał rozwojowy partnerstwa  

2.1. Naukowiec 

a) Przebieg edukacji i pracy akademickiej, w tym informacje o uzyskanych 
stopniach/tytułach: data nadania stopni/tytułów; przebieg kariery (rok 
rozpoczęcia, ew. rok zakończenia, kolejne etapy zatrudnienia na 
uczelniach/instytutach) (limit 1500 znaków ze spacjami). 

b) Tematyka i obszar prowadzonych badań/działalności akademickiej (limit 2000 
znaków ze spacjami). 

c) Kierownictwo bądź udział w projektach realizowanych we współpracy bądź na 
rzecz otoczenia społecznego (prosimy o krótki opis inicjatywy, przedstawienie roli 
Naukowca) (limit 2 000 znaków ze spacjami). 

d) Osiągnięcia/doświadczenia w zakresie współpracy z przemysłem, innowacyjności i 
komercjalizacji wiedzy, zrealizowane wdrożenia, udzielone licencje (limit 2000 
znaków ze spacjami). 

e) Kierownictwo bądź udział w projektach lub grantach badawczych obejmujących 
badania stosowane/rozwojowe we współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
zespołami badawczymi, przedsiębiorstwami (prosimy o krótki opis projektu, 
przedstawienie roli Naukowca oraz zaznaczenie z jakich środków były te projekty 
finansowane, czy zostały wyłonione w drodze konkursów krajowych czy 
międzynarodowych) (limit 2 000 znaków ze spacjami). 

f) W formie załącznika prosimy o zawarcie informacji dotyczących:  
 
 wyróżnień i nagród - prosimy o wskazanie wyróżnień indywidualnych o zasięgu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym, nagród rektora oraz grupowych - z 
uwzględnieniem daty i rodzaju wyróżnienia; za wyróżnienie uznaje się również 
wykłady plenarne wygłaszane podczas konferencji, a w przypadku działalności 
naukowej w zakresie twórczości i sztuki – aktywny udział w międzynarodowych 
wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, 

 maksymalnie 10 najważniejszych publikacji lub dokonań artystycznych z 
ostatnich 10 lat (z zastrzeżeniem że artykuły powinny być już wydane; 
wskazany okres ulega wydłużeniu o przerwy w działalności naukowej 
wynikające z urlopów związanych z rodzicielstwem czy sytuacji związanych z 
pobieraniem zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych),  

 maksymalnie 10 najważniejszych patentów na wynalazki/praw ochronnych na 
wzory użytkowe z ostatnich 10 lat (wskazany okres ulega wydłużeniu o 
przerwy w działalności naukowej wynikające z urlopów związanych z 
rodzicielstwem czy sytuacji związanych z pobieraniem zasiłków chorobowych 
lub świadczeń rehabilitacyjnych). 
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Należy dostarczyć listy rekomendacyjne potwierdzające wyżej opisane doświadczenia 
(np. współpracy z przemysłem), prosimy o dołączenie do wniosku ich skanów. 

 

g) Udział w poprzednich edycjach programu i związane z tym zdobyte doświadczenie 
(edycja programu, tytuł projektu, partner biznesowy) (limit 1 000 znaków ze 
spacjami). 

  
2.2. Przedsiębiorstwo: obszar i kontekst działalności 

a) Opis prowadzonej działalności firmy: 

 profil i cel działalności (limit 1 000 znaków ze spacjami) 

 oferowane produkty i usługi (limit 1 500 znaków ze spacjami) 

 wynalazki i licencje (limit 1 000 znaków ze spacjami) 

 liczba pracowników firmy we Wrocławiu (zatrudnionych na umowę o pracę, B2B, 
umowę zlecenia) /liczba pracowników firmy ogółem (zatrudnionych na umowę o 
pracę, B2B, umowę zlecenia) bez uwzględnienia zarządu  

 struktura organizacyjna (np. zarząd – 5 os., produkcja – 17 os., administracja – 3 
os., dział B+R – 4 os., dział sprzedaży – 10 os.) 

 partnerzy biznesowi 

 klienci/rynki docelowe (limit 500 znaków ze spacjami) 

 
b) Jaką część przychodów inwestuje się bezpośrednio w rozwój przedsiębiorstwa w skali 

roku? Prosimy o wskazanie obszarów, w które środki te są inwestowane i sposoby ich 
wykorzystania. 

 
c) Jakie doświadczenie ma firma we współpracy ze środowiskiem naukowym (wspólne 

przedsięwzięcia i ich charakter, w tym projekty badawczo-rozwojowe) oraz w 
komercjalizacji wiedzy naukowej (rezultaty tych działań)? Jaki jest kontekst 
proponowanego projektu - inicjacja współpracy partnerstwa, kontynuacja, czy może 
intensyfikacja? (limit 2000 znaków ze spacjami)  
 

d) Udział w poprzednich edycjach programu i związane z tym korzyści (edycja programu,  
tytuł projektu, partner naukowy) (limit 1000 znaków ze spacjami). 

 
Część B 
 
W tej części formularza przedstawia się merytoryczny zakres i planowany sposób 
realizacji projektu partnerstwa. Należy także podać inne informacje opisujące wymierne 
korzyści we współpracy ze sferą szkolnictwa wyższego i nauki - ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia wrocławskiego rynku pracy. 
 
1. Opis projektu partnerstwa 
 

a) Tytuł projektu 
b) Dziedzina/obszar specjalizacyjny projektu (np. sztuczna inteligencja, wzornictwo 

przemysłowe, komunikacja społeczna i media) 
 

c) Krótki opis projektu (w tym przedmiot, cel, rezultaty końcowe, wymiar: 
biznesowy, naukowy, odbiorcy) (limit 2 500 znaków ze spacjami) 

 
d) Kategoria projektu (prosimy o zaznaczenie jednej kategorii - na potrzeby 

sprawozdawczości dla GUS): 
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 eksploracja i eksploatacja Ziemi, 
 środowisko, 
 eksploracja i eksploatacja przestrzeni kosmicznej, 
 transport, telekomunikacja i inne infrastruktury, 
 energia, 
 produkcja i technologia przemysłowa, 
 zdrowie, 
 rolnictwo, 
 edukacja, 
 kultura, rekreacja, religia i środki masowego przekazu, 
 systemy, struktury i procesy polityczne i społeczne, 
 ogólny postęp wiedzy, 
 obronność. 

 
e) Program realizowany w ramach projektu: 

Opis zadań i efektów – w podziale na etapy pracy 
Etapy Okres 

trwania 
(liczba 

miesięcy)* 

Nazwa zadania  Spodziewane rezultaty  

 

 

 
 

 

 

 
 

*suma miesięcy powinna wynieść 12, a czas trwania jednego etapu to maks. 4 miesiące.  
 

f) Uzasadnienie proponowanego tematu projektu (w tym z jakiego powodu obecność 
właśnie naukowca w projekcie jest niezbędna) (limit 2 000 znaków ze spacjami). 
 

g) Czy została dokonana identyfikacja zapotrzebowania rynkowego na rezultaty 
projektu? W jaki sposób? 

 
h) Czy rezultaty projektu można zakwalifikować jako innowacje? Jeśli tak, z jakim 

rodzajem innowacji mamy do czynienia (np. produktowe, procesowe czy 
organizacyjne)? 

 
i) W jaki sposób zostaną wdrożone wyniki projektu (sposób, opłacalność)? 

 
j) Ile osób będzie liczył zespół realizujący projekt i jakie role będą występować  

w zespole (z uwzględnieniem roli naukowca oraz kadry przedsiębiorcy)?  
 

k) Jakie zasoby techniczne, aparatura, inna infrastruktura są niezbędne do 
zrealizowania projektu? Czy przedsiębiorca ma do nich dostęp? Jeśli nie, w jaki 
sposób planuje go uzyskać? (Na etapie realizacji projektu – w przypadku 
korzystania z infrastruktury uczelnianej wymagana jest zgoda uczelni na 
korzystanie z jej zasobów.).  

 
l) Czy projekt jest całkowicie realizowany w firmie? Czy może jest częścią procesu, w 

realizację którego zaangażowanych jest kilku partnerów? Czy konieczne jest, aby 
część zadań została wykonana poza siedzibą Przedsiębiorcy? Jeśli tak, prosimy o 
wskazanie tych przypadków. (Zgodnie z zasadami realizacji programu projekt 
partnerstwa realizowany jest u Przedsiębiorcy w wymiarze co najmniej 75% 
całego czasu trwania Projektu - ewentualne miejsce/a realizacji programu poza 
siedzibą Przedsiębiorcy zostanie/ą określona/e w umowie.). 
 

m) Jaki jest długoterminowy plan wdrożeniowy (losy projektu)? 
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n) Opis planowanych wymiernych rezultatów (krótko- i długoterminowych) projektu 
w następujących obszarach:  
 wprowadzenie przez przedsiębiorstwo nowych produktów lub usług (jakie  

i ile, w jakiej perspektywie czasowej),   

  wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie (jakiego rodzaju stanowiska; rodzaj 
zatrudnienia; liczba nowych miejsc pracy, w jakiej perspektywie czasowej),    

 osiągnięcie innych efektów mających bezpośredni wpływ na aktywizację 
wrocławskiego rynku pracy (jakie efekty; sposób ich wypracowania), 

 jak realizacja projektu partnerstwa wpłynie na rozwój firmy, 

• poprawa zarządzania przedsiębiorstwem w jakiejkolwiek płaszczyźnie 
działalności przedsiębiorcy, w tym wprowadzenie innowacji i nowatorskich 
rozwiązań w zakresie zarządzania, 

• inne: ..... . 

 
Część C 
 
Ta część formularza dotyczy przede wszystkim wartości dodanej partnerstwa, związanej  
z tym, co wynika z realizacji projektu partnerstwa dla środowiska macierzystego 
naukowca oraz związanej z długoterminową współpracą badawczą, w tym z działaniami 
finansowanymi z rozmaitych źródeł krajowych i wspólnotowych. 
 
1.  Środowisko macierzyste naukowca - cele partnerstwa (limit 2 000 znaków ze 
spacjami): 
 
Prosimy o przedstawienie, w jaki sposób proponowany przez partnerstwo projekt 
realizowany w przedsiębiorstwie przyczyni się do zmian w praktyce dydaktycznej 
macierzystego środowiska naukowca w odniesieniu do:  

a) treści programowych, 
b) metod dydaktycznych, 
c) kierunków rozwoju kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, 
d) kierunków rozwoju kompetencji absolwentów. 

 
Opis celów partnerstwa w tym zakresie powinien jasno wskazywać jakie  
produkty/rezultaty (np. rozwiązania, nowe relacje zarządcze, kanały komunikacyjne itp.) 
zostaną wypracowane przez partnerstwo oraz jakie działania musi podjąć partnerstwo, 
aby powstały wskazane produkty/rezultaty (lista jest otwarta). 

 
2. Długoterminowa współpraca badawcza - cele partnerstwa (limit 2 000 znaków 
ze spacjami): 
 
Prosimy o przedstawienie w jaki sposób proponowany przez partnerstwo projekt 
realizowany w przedsiębiorstwie przyczyni się długoterminowo do: 

a) rozwoju programów badawczych zorientowanych na tworzenie nowych 
produktów i usług oraz nowych rynków zbytu, 
b) rozwoju dyscypliny, w której specjalizuje się naukowiec (w tym powstanie 
nowych obszarów badawczych). 

 
Opis celów partnerstwa w tym zakresie powinien jasno wskazywać jakie  
produkty/rezultaty (np. projekty badawcze, wnioski o dofinansowanie) zostaną 
wypracowane/zapoczątkowane/będą wspierane przez partnerstwo oraz jakie działania 
musi podjąć partnerstwo, aby osiągnąć wskazane produkty/rezultaty. Prosimy o 
wskazanie maks. 3 najważniejszych dla partnerstwa. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Lista dokumentów konkursowych (do wypełnienia online/załączenia w formie 
elektronicznej jako skan): 

1. Wniosek o dofinansowanie (do wypełnienia online). 

2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w 
uchwale (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 1 do wniosku o 
dofinansowanie. 

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 2 do wniosku o 
dofinansowanie; 

4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie 
elektronicznej - skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie. 

5. (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Upoważnienie dla 
Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o 
ujawnienie informacji gospodarczych (do załączenia w formie elektronicznej - 
skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie. 

6. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny wyciąg z 
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru 
Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej), 

7. (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie 
pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z 
potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej. 

8. Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni/ w jednostce naukowej ze 
wskazaniem wymiaru czasu pracy oraz stanowiska (do załączenia skan). 

Dokumenty od 2 do 5 należy wypełnić na przygotowanych przez 
organizatora formularzach. 


