
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7.12.2015r 

Data 

wpływu: 

 Podpis pracownika właściwego Działu  

KARTA INFORMACYJNA O PROJEKCIE  

1. Tytuł projektu:  

2. Nazwa Programu:  

3. Nazwa Konkursu:  

4. Data zamknięcia 

konkursu: 

 

 

5. 

 

Dane Autora 

projektu: 

Tytuł, imię i nazwisko:  

Tel.:  

e-mail:  

6. Jednostka 

realizująca 

Partnerzy  

Konsorcjanci 

 

8. Projekt realizowany 

w konsorcjum 

 

a. tak  

 

b. nie  

9. Rola UJK w 

projekcie*: 

a. lider  b. partner  c. wykonawca 

10. Okres realizacji 

projektu: 

od mm/rrrr do mm/rrrr 

 Opis i cele projektu  

11. Planowana wartość 

projektu: 

…………………………….. zł 

user
Notatka
lub nazwa instytucji finansującej

user
Notatka
nazwa Wydziału

user
Notatka
jeśli występują

user
Notatka
krótki i zwięzły opis działań planowanych w projekcie

user
Notatka
jeśli projekt będzie realizowany w walucie innej niż PLN należy podać jego wartość w obydwu walutach po przeliczeniu wg aktualnego kursu



12. Kwota i poziom 

finansowania ze 

źródeł 

zewnętrznych: 

a. kwota: ……………………….. zł 

b. poziom finansowania ………………. % 

 

13. 

 

Wkład własny: 

 

 

 

 

Tak  

 

 

Finansowy: 

a. procentowo: …………………………………………. 

b. kwotowo: ……………………………………………. 

d. źródło finansowania: 

…………………………………………………………………. 

  

Rzeczowy: 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

 

14. Koszty pośrednie: a. poziom finansowania: 

…………………………………………………………………..% 

b. kwota: 

………………………………………………………………………………………….. 

15. Sposób rozliczania 

projektu: 

a. zaliczka  b. refundacja  

*jeśli dotyczy 

 

 

Data i podpis Autora projektu: 

 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam  zgodę na realizację projektu. 

 

Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej: 

 

user
Notatka
jeśli dana instytucja finansująca zapewni 100% wnioskowanych środków to kwota w pkt. 12 będzie identyczna jak w pkt. 11

user
Notatka
wybieramy tylko w przypadku, kiedy w danym wniosku będziemy wnosić wkład własny w jakiejkolwiek postaci, jeśli nie - pomijamy wypełnianie pkt. 13

user
Notatka
podpis Dziekana Wydziału

user
Notatka
projekty, na które środki są przelewane z góry przez instytucję finansującą i nie wymagają żadnego finansowania ze środków własnych UJK

user
Notatka
projekty, których część musi wpierw sfinansować UJK ze środków własnych, a później otrzymuje refundację tych środków od instytucji finansującej



 

 

Opinia Kwestora : 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

Data i podpis Kwestora UJK: 

 

 

 

 Decyzja Rektora : 

Wyrażam/ nie wyrażam  zgody na realizację projektu. 

 

Data i podpis Rektora: 

 

 

 

user
Notatka
podpisy Kwestora i Rektora są załatwiane przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po dostarczeniu karty projektu do Działu




