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Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu Naukowego edukacyjnego 

w ramach konkursu grantowego „Innowacje w Edukacji (IWE)” 

 

 

1. Tytuł projektu 

 

 

 

 

2. Dane kierownika projektu 

 

Imię i nazwisko  

Tytuł zawodowy  

Stopień/tytuł 
naukowy 

 

Nazwa jednostki 
zatrudniającej 

 

 

3. Dane składu Zespołu  

 

Wykonawca nr 1 

Imię i nazwisko  

Tytuł zawodowy  

Stopień/tytuł naukowy  

Nazwa jednostki zatrudniającej  

 

Wykonawca nr 2 

Imię i nazwisko  

Tytuł zawodowy  

Stopień/tytuł naukowy  

Nazwa jednostki zatrudniającej  

 

4. Nazwa jednostki, w której będzie realizowany projekt 

 

 

 

5. Dane dotyczące projektu 

 

Streszczenie projektu (zwięzłe streszczenie 

projektu, max 200 słów) 

 

Czas trwania projektu (nie dłużej niż 12 

miesięcy):              od …..….do …….. 

 

Opis projektu (max. 500 słów) 

- aktualny stan wiedzy 
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- cel pracy 

- uczestnicy (rocznik, kierunek/ki) 

- materiały i metodyka pracy 

- liczba godzin do realizacji  

- planowane efekty dydaktyczne (forma 

zakończenia projektu) 

 

Argumentacja przeważająca o ważności i 

innowacyjności projektu oraz potencjalnym 

transferze wyników w praktykę (max 50 słów) 

 

 

 

6. Harmonogram realizacji Projektu – plan zadań/działań 

 

Lp Nazwa i opis zadania/działania Termin realizacji w rozbiciu na 

poszczególne kwartały 

1   

2   

3   

 

7. Kosztorys projektu 

Lp Wyszczególnienia finansowanych i 

współfinansowanych zakupów 
Opis i uzasadnienie 

planowanych kosztów 
Kwota zł 

1. 

Materiały dydaktyczne i aparatura 

naukowa do wartości jednostkowej do 

3.500 złotych  

  

2. 

Sprzęt komputerowy, oprogramowanie 

do wartości jednostkowej do 3.500 

złotych, podręczniki/książki, programy 

multimedialne oraz inne pomoce 

dydaktyczne 

  

3. 

 

Koszty usług  

 

  

4. Inne np. publikacje     

6. Koszty pośrednie 30% 

Zarządzenie Nr 122/2019 Rektora 

UM w Lublinie z dn. 20.11.2019 r.  w 

sprawie zasad kwalifikowania i 

rozliczania kosztów oraz określenia 

wysokości wskaźników narzutu 

kosztów pośrednich  

 

RAZEM  

 

 

 

 

8. Załączniki do wniosku: 

 

1) Oświadczenie Kierownika jednostki wydziałowej o wyrażeniu zgody  

na udostępnienie posiadanych przez jednostkę składników mienia w celu 

realizacji projektu;  

2) Oświadczenie kierownika Projektu o wyrażeniu zgody przyjęcie roli 

Kierownika  Projektu; 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu grantowego „Innowacje w Edukacji (IWE)” 

 

 

3) Oświadczenie Członka Zespołu o Projektu o wyrażeniu zgody na udział  

w realizacji Projektu  

 

9. OŚWIADCZENIA I PODPISY 

 

1) Oświadczam, że Projekt złożony w ramach konkursu „Innowacje w Edukacji”, nie 

jest finansowany z innych źródeł. 

 

2) Przyjmuję odpowiedzialność za: 

 

a) wykonanie Projektu na warunkach określonych w niniejszym wniosku, 

b) terminową realizację Projektu 

c) rozliczenie śródokresowe i końcowe Projektu pod względem wymogów 

merytorycznych i finansowych,  

d) wykorzystanie środków przyznanych na realizację Projektu zgodnie z ich 

przeznaczeniem wymaganiami z zachowaniem prawa powszechnie 

obowiązującego i prawa wewnętrznego Uczelni.  

 

 

 

 

Kierownik Projektu 

 

 

 

(czytelny podpis, data ) 

 

 
 


