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KOMUNIKAT 
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

DS. BADAŃ NAUKOWYCH  
z 21 marca 2022 roku 

 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych 

prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego  
w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. 
 
 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Sieci Badawczej Łukasiewicz-PORT Polski Ośrodek 

Rozwoju Technologii, w terminie od 19 do 30 września 2022 r. do godz. 16.00 prowadzony będzie 
nabór wniosków na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie 

Wirtualnego Instytutu Badawczego.  
 

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych Zespołów Badawczych prowadzących działalność 
naukową, ważną dla realizacji strategii rozwoju kraju, służącą rozwojowi innowacyjnych produktów  

w obszarze: biotechnologia medyczna – onkologia.  
 
Szczegółowe warunki konkursu oraz zasady aplikowania dostępne są na stronach: 

• WIB: https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/  

• Centrum Wsparcia Nauki: www.cwn.uj.edu.pl - zakładka „Otwarte konkursy” 
 
 

Regulacje wewnętrzne UJ: 
Z uwagi na rygorystyczne zapisy dokumentacji konkursowej dotyczące m.in. zabezpieczania 

finansowego projektu, solidarnej odpowiedzialności partnerów oraz praw własności intelektualnej  

w kontekście obowiązkowej komercjalizacji wyników projektu, zgoda Władz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na aplikowanie w konkursie będzie podejmowana indywidualnie na podstawie złożonej 

deklaracji.  
 

Wstępne deklaracje udziału w konkursie przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego Komunikatu, proszę składać niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 23 maja br. 
na adres mailowy opiekuna konkursu w CWN. 

 
Informuję, że w przypadku udziału w konsorcjum projektowym podmiotu prywatnego w kontekście 

odpowiedzialności solidarnej partnerów projektu, Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do 

zbadania kondycji finansowej danego podmiotu prywatnego.  
 

 
Propozycje wniosków podpisane przez Autora wniosku i Kierownika jednostki organizacyjnej (tj. 

Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) można składać w formie elektronicznej 
(dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie 

podpisanej propozycji wraz z jej wersją edytowalną).  

 
Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą 

decyzję o możliwości udziału w konkursie. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji Władz UJ. 
 

https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
http://www.cwn.uj.edu.pl/


 

 

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach, opiekun konkursu  

w CWN skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia 
indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia 

projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, umowy konsorcjum w przypadku 

projektów realizowanych w partnerstwie oraz roboczej i ostatecznej wniosku).  
 

Zasady aplikowania wskazane w niniejszym Komunikacie nie dotyczą jednostek CM UJ. 
 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie konkursu oraz przygotowania deklaracji zachęcam do 
kontaktu z opiekunem konkursu w CWN, p. Anną Dryją, tel. 12 663 38 43, anna.dryja@uj.edu.pl. 
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