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WNIOSEK  NA 1 EDYCJĘ NABORU NA KRÓTKOTERMINOWE USŁUGI BADAWCZE W RAMACH 
PROJEKTU BALTIC-TRAM 

 
DANE WNIOSKODAWCY 
Imię/nazwisko  
Nazwa firmy  
Strona www firmy  
NIP  
Adres email do kontaktu  
Nr telefonu kontaktowego  
 
 
DEKLARACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS  

Instrukcje: proszę podać kwoty pomocy de minimis, które firma otrzymała za lata 2015, 2016 i 2017. Aby móc skorzystać z 
pomocy de minimis w postaci bezpłatnych badań w ramach niniejszego naboru, wysokość łącznej pomocy de minimis (za 
lata 2015, 2016 i bieżący rok) otrzymanej przez firmę nie może przekroczyć 200.000 EUR. Patrz również dokument pt. 
Wytyczne 1. edycji naboru na krótkoterminowe usługi badawcze w ramach projektu Baltic TRAM.  

2015 2016 Bieżący rok (2017) 

   

 
ZAKRES 

Instrukcje: Poszczególne pola nie mają limitu znaków ani słów – prosimy jednak o możliwie precyzyjny i zwarty opis.  
Nazwa usługi badawczej  
Charakter wyzwania przed którym stoi firma 
(pomocnicze pytania: Jakie zagadnienia techniczne lub 
naukowe chcieliby Państwo lepiej rozpoznać w wyniku 
badań krótkoterminowych? Jakiego typu brakującą 
wiedzę chcieliby Państwo zdobyć?) 

 
 
 

Jakie miałoby znaczenie wykonanie określonych 
badań dla działalności firmy (prośba o odniesienie się 
do następujących 3 kwestii):  

1. W jakim obszarze działalności bieżącej czy 
planowanej może (potencjalnie) znaleźć 
zastosowanie wiedza wynikająca z określonych 
badań? 

2. Czy firma kiedykolwiek zleciła bądź 
przeprowadziła badania w tym obszarze? Jeżeli 
tak, proszę streścić rezultaty tych prac i 
sprecyzować jaki związek mają one z  
niniejszym wnioskiem. 

3. Czy zdobycie brakującej wiedzy/lepsze 
rozpoznanie zagadnień technicznych w wyniku 
proponowanych badań może przełożyć się na 
nowe inwestycje (rzeczowe i/lub kadrowe)? 
Jeżeli tak, proszę sprecyzować. 

 Eksperci oceniający wnioski niekoniecznie są 
ekspertami w zakresie oferty firmy, stąd 
przedstawienie w tym punkcie krótkiego wstępu do 
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działalności firmy jest bardzo wskazane.  
Możliwa metoda lub technika badawcza, która 
pomogłaby rozwiązać problem (jeżeli znana) 

 

 
Rodzaj próbki - proszę podać czy chodzi o gaz, 
materiał biologiczny, ciecz, żel, proszek, metal itd. 

 

Szacunkowa liczba próbek, które firma chciałaby 
poddać badaniom 

 

Czy wymagana jest obróbka wstępna materiału 
próbkowego? T/N/Nie wiem 

Choose an item. 

Jeżeli wymagana jest obróbka wstępna, proszę 
sprecyzować zakres (koszty obróbki wstępnej 
pokrywa wnioskodawca, w razie pytań prosimy o 
kontakt z przedstawicielem IREC Polska). 

 

 
KWESTIONARIUSZ 
1 Czy firma posiada odrębny dział zajmujący się B+R? (T/N) Choose an 

item. 
2 Czy firma posiada strategię rozwoju firmy uwzględniającą B+R? (T/N) Choose an 

item. 
3 Ile razy firma podjęła współpracę z publiczną lub prywatną jednostką badawczą 

w zakresie badań (wspólnych/zleconych) za ostatnie dwa lata? (wybierz A. raz B. 
kilka razy C. bardzo często D. nigdy) 

Choose an 
item. 

 
ZAŚWIADCZENIE 

Niniejszym zaświadczam, iż: 
- Zapoznał(e)(a)m się z Wytycznymi 1. edycji naboru na krótkoterminowe usługi badawcze w ramach projektu 

Baltic TRAM; 
- Akceptuję wszystkie zasady opisane w Wytycznych […].   

W przypadku rekomendacji mojego wniosku, potwierdzam, że: 
- Jestem świadom(a) tego, że Umowa o świadczeniu usług regulująca zasady współpracy w realizacji 

krótkoterminowych usług badawczych w ramach 1 naboru projektu Baltic TRAM określająca ramy współpracy 
będzie podpisana między moją firmą, przedstawicielem IREC Polska oraz jednostką badawczą, która 
wykona usługi badawcze. Dodatkowo, jestem świadom(a), iż Umowa o świadczeniu usług […] określa 
zakres wykorzystania danych i rezultatów badań do celów edukacyjnych, promocyjnych, jak i 
badawczych. 

- Zgadzam się na umieszczenie nazwy i logotypu mojej firmy na materiałach promujących wyniki naboru. 
- Rozumiem, iż badania zostaną wykonane nieodpłatnie, i jako takowe stanowią pomoc publiczną de 

minimis dla mojej firmy, zaś ich wartość będzie obliczona na podstawie szacowanych kosztów wykonania 
usługi badawczej. 

- Deklaruję, że próbki przeze mnie przesłane były dostarczone terminowo i zgodnie z instrukcjami od 
jednostki badawczej. 

 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy: 

_____________________________________________________________________________________ 
Imię/nazwisko:  

_____________________________________________________________________________________ 

Data: ______________________  


