Wniosek sporządzono:

Wniosek otrzymano:

(miejscowość, data)

(miejscowość, data)

Wniosek wyjazdowy / przyjazdowy
Wniosek składany ponownie: TAK

NIE

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu
Wniosek o dofinansowanie przyjazdu zaproszonego gościa

I.

Informacje o Wnioskodawcy i/lub Beneficjencie

Uwaga!
W przypadku wniosku o dofinansowanie wyjazdu należy wypełnić punkty 1-4. Wnioskodawca jest
jednocześnie Beneficjentem. W przypadku wniosku o dofinansowanie przyjazdu zaproszonego gościa
należy wypełnić punkty 1-3 i 5-8. Punkty 1-3 dotyczą danych osoby składającej wniosek
(zapraszającej), punkty 5-8 dotyczą osoby zapraszanej (Beneficjenta).

1.

Dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, telefon, e-mail)

2.

Jednostka, z którą związany jest Wnioskodawca (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, www)

3.

Zajmowane stanowisko w jednostce (w przypadku studentów podać rodzaj i rok studiów)

4.

Krótkie CV naukowe Wnioskodawcy (informacje o wykształceniu, dorobku naukowym,
odbytych i prowadzonych kursach, innej działalności – w odniesieniu do powodu wyjazdu)
Wypełnić tylko w przypadku wniosku o dofinansowanie wyjazdu.
CV można przedstawić w postaci załącznika.

Uwaga punkty 5-8 wypełnić w tylko w przypadku wniosku o dofinansowanie przyjazdu gościa

5.

Dane osoby zaproszonej (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, e-mail)

6.

Jednostka, z którą związana jest zapraszana osoba (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail,
www)

7.

Zajmowane stanowisko w jednostce macierzystej (w przypadku studentów podać rodzaj
rok i studiów)

8.

Krótkie CV naukowe zapraszanego gościa (informacje o wykształceniu, dorobku
naukowym, odbytych i prowadzonych kursach, innej działalności – w odniesieniu do powodu
zaproszenia)
CV można przedstawić w postaci załącznika.

II.

Informacje o wizycie

1.

Cel wyjazdu / przyjazdu

2.

Okres trwania i miejsce pobytu

3.

Inne okoliczności uzasadniające ubieganie się o stypendium

III.

Kosztorys

1.

Preliminarz kosztów
Lp.
1

1

Treść

Planowane koszty

2

3

Przewidywane koszty (wyszczególnić)

Koszty ogółem
2

Źródła finansowania:
1/ Wkład własny
2/ Dotacja MNiSW
3/ Dotacja Uczelni
4/ Dotacja Fundacji dla AGH
5/ Inne (wyszczególnić)

Źródła finansowania ogółem

2.

Wnioskowana kwota dofinansowania przez Fundację dla AGH wraz z informacją
o przeznaczeniu otrzymanych środków.
Przeznaczenie otrzymanych środków

Kwota

1

2

IV.

Załączniki

Załączniki potwierdzające uzasadnienie wniosku (np. CV Wnioskodawcy lub osoby zapraszanej,
potwierdzenie przyjęcia referatu, zaproszenie do wygłoszenia referatu itp.)

1.

Zobowiązanie do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i wykorzystania
przyznanych środków.

2.
3.

V.

Oświadczenia i podpisy

NIE jestem/byłem(am) Beneficjentem Fundacji dla AGH
TAK jestem/byłem(am) Beneficjentem Fundacji dla AGH w projektach:
rodzaj projektu:

rok

Badania naukowe
Stypendium naukowe
Wyjazdy i zaproszenia
Impreza naukowa, dydaktyczna, kulturalna
Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych
Projekty wdrożeniowe
Projekty wydawnicze
Inicjatywa charytatywna

Wnioskodawca

data

podpis

WYPEŁNIA FUNDACJA DLA AGH
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na dofinansowanie.
*) niepotrzebne skreślić

Członek Zarządu

data

podpis

