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Instrukcja aplikowania 
1. Zapoznaj się z Zasadami dofinansowania i rozliczania zadań finansowanych w ramach 

projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) na Wydziale Nauki o Żywności, 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla Obszaru, w którym znajduje się 
zadanie, o którego finansowanie będziesz wnioskować. 

2. Jeśli ubiegasz się pierwszy raz o dofinansowanie zadania, w pierwszej kolejności sprawdź 
daty ogłoszonego naboru wniosków.  

3. Pobierz ze strony Wydziału z zakładki „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” formularze 
aplikacyjne: 

a) Wniosek o dofinansowanie/finansowanie zadania (właściwy dla danego Obszaru i 
Poddziałania); 

b) Zał. 1.  - Wykaz dorobku naukowego za rok 2020 liczony zgodnie z ostatnim wykazem 

czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki; 
c) Zał. 2. Oświadczenie o uzupełnieniu finansowania wnioskowanego zadania subwencji  

zaakceptowane przez Kierownika Katedry i dysponenta środków z  potwierdzeniem 
źródła finansowania; 

d) Zał. 3. - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy; 
e) Zał. 4. - Oświadczenie o  wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę na przetwarzanie danych 

osobowych; 
f) Zał. 5.  - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ubiegania się o środki finansowe 

z projektu RID w danym obszarze i poddziałaniu 
g) Zał. 6. - Porozumienie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia w danym Obszarze  z 

projektu RID (po zakwalifikowaniu wniosku do finansowania); 
h) Zał.7. - Sprawozdanie z realizacji zadania (patrz pkt 7). 
4. Porozumienie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia w danym Obszarze z projektu 

RID (umowa) – zał. nr 6; po uzupełnieniu swoich danych złóż je osobiście u asystenta 
administratora dyscypliny. Dane kontaktowe Asystenta kierownika dyscypliny znajdują 
się w zakładce „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na stronie Wydziału Nauki o 
Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

5. Po ocenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydziałową 
Komisję Oceniającą RID zostaniesz powiadomiony/a o zakwalifikowaniu do finansowania 
lub o konieczności uzupełnienia dokumentacji. 

6. Wniosek zostanie odpowiednio oznaczony przez Wydziałową Komisję Oceniającą RID. 
7. Po zakończeniu realizacji zadania sprawozdanie merytoryczne i finansowe w formie 

elektronicznej  (wypełniony, podpisany i zeskanowany zał. nr 7 „Sprawozdanie z realizacji 
zadania”)  na adres: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl (temat zatytułuj: sprawozdanie – 
projekt RID: Imię i nazwisko) wraz z dokumentacją w postaci: PDF publikacji, kopii 
doniesień naukowych, prezentacji multimedialnej, dokumentacji fotograficznej lub 
innych. Terminy składania sprawozdań zależą od rodzaju składanego wniosku. 

8. Pamiętaj o konieczności oznakowania dokumentów związanych z realizacją zadania 
zgodnie z opracowanym systemem identyfikacji wizualnej RID (patrz nagłówek) oraz 
formułą (dotyczy publikacji): 
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lub  

Project financially supported by Minister of Education and Science  in the range of the 

program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 

010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN  lub jej równobrzmiącym 

odpowiednikiem. 
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