
                                                                             

                 Załącznik nr 2 do Regulaminu XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza 

    
 

 

 

 

KONKURS „INNOWATOR MAZOWSZA” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

W KATEGORII: 
I N N O W A C Y J N Y  N A U K O W I E C  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Imię i nazwisko 

 
 
Do wypełnienia 

 

Rok urodzenia 
Do wypełnienia 

Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) 
Do wypełnienia 

Miejscowość 
Do wypełnienia 

e-mail 
Do wypełnienia 

Numer telefonu 
Do wypełnienia 

WYKSZTAŁCENIE 

Kierunek ukończonych studiów I-go stopnia Do wypełnienia 

Rok rozpoczęcia i ukończenia studiów I-go 
stopnia 

Do wypełnienia 

Kierunek ukończonych studiów II-go stopnia 
lub jednolitych studiów pięcioletnich 

Do wypełnienia 

Rok rozpoczęcia i ukończenia studiów II-go 
stopnia lub jednolitych studiów pięcioletnich 

Do wypełnienia 

Rok rozpoczęcia i ukończenia przewodu 
doktorskiego 

Do wypełnienia 

Jednostka naukowa prowadząca przewód 
doktorski. W przypadku pracy naukowej 
prowadzonej poza Polską opisać udział 
jednostki naukowej. 

 

Do wypełnienia 

Posiadanie stopnia doktora   TAK            NIE 

Temat pracy doktorskiej Do wypełnienia 

Dziedzina nauki i techniki Do wypełnienia 

Słowa kluczowe Do wypełnienia 
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CH AR AKTERYSTYKA U C Z E S T N I K A  
 

1. Posiadane publikacje naukowe w pismach z części A, B,C wykazu czasopism naukowych  
     Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 Należy podać do której części wykazu należy publikacja oraz liczbę jej cytowań (bez autocytowań 
któregokolwiek z autorów), np. wg bazy danych Scopus. 

 
 
Do wypełnienia 

 
 
 
 
 

2. Samodzielne monografie lub we współautorstwie (do 3 współautorów) i rozdziały w 
monografiach (wg kryterium MNiSW, powyżej 11 str.) 

 

 
Do wypełnienia 

 
 
 
 
 
 
 

3. Udział w krajowych projektach i pracach badawczych lub badawczo – rozwojowych.  

 Należy wymienić i opisać swoją funkcję w projekcie, realizowane zadania i rezultat projektu. 
 

 
Do wypełnienia 

 
 
 
 
 
 

4. Udział w międzynarodowych projektach i pracach badawczych lub badawczo – rozwojowych  
(np. V, VI i VII Program Ramowy UE, Horyzont 2020). 

 

 Należy wymienić i opisać swoją funkcję w projekcie, realizowane zadania i rezultat projektu. 
 

 
Do wypełnienia 

 
 
 
 
 

5. Samodzielna realizacja grantów. 

 Należy podać informacje czy uczestnik otrzymał grant w ramach np. konkursu Preludium 
(Narodowe Centrum Nauki) lub Lider (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) lub innych.  

 Należy podać tytuł projektu oraz jego krótkie streszczenie. 
 

 
 
 
Do wypełnienia 
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6. Posiadane patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe, licencje, zastosowania 

gospodarcze. 

 Należy wymienić posiadane patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe, licencje, 
zastosowania gospodarcze oraz podać swój udział procentowy. 

 Należy wymienić patenty, które powstały w jednostce naukowej oraz w ramach współpracy z 
firmami. 

 Należy wymienić udzielone licencje, podać informację nt. na temat sprzedaży patentów i 
zgłoszeń podmiotom komercyjnym. 

 
 

 
Do wypełnienia 

 
 
 
 
 
 

7. Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub w innych 
zastosowaniach. 

 Należy opisać udział we wdrożeniach nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
w innych zastosowaniach. 

 Należy załączyć listy referencyjne od partnerów komercyjnych.  

 
 

Do wypełnienia 

 
 
 

 
 

8. Opis krajowych staży naukowych lub zawodowych oraz nagród i stypendiów (trwających 
powyżej 4 tygodni). 
 

 
Do wypełnienia 

 
 
 

 
9. Opis zagranicznych staży naukowych lub zawodowych oraz stypendiów i nagród (trwających 

powyżej 4 tygodni). 

 
Do wypełnienia 

 
 

10.  Ukończone kursy i szkolenia, podnoszące kompetencje merytoryczne, np. w zakresie  
zarządzania projektem/zespołem badawczym.  

 Należy podać tytuł kursu/szkolenia, nazwę jednostki szkoleniowej oraz opisać jego wpływ na 
umiejętności i kompetencje. 

 

 
 
 
Do wypełnienia 
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O P I S  P R A C Y  D O K T O R S K I E J   
 

1.  Tytuł zgłaszanej pracy. 

 
Do wypełnienia 

 
 

2. Dyscyplina naukowa. 
 

 
Do wypełnienia 

 
 

 
3. Cel naukowy pracy oraz innowacyjność wyników. 

 Należy opisać cel naukowy pracy. 

 Należy opisać innowacyjność wyników projektu / prac badawczych lub badawczo – 
rozwojowych. 

 

 
Do wypełnienia 

 
 
 
 
 

4. Opis wpływu pracy na rozwój dyscypliny naukowej. 
 

 
 
 
Do wypełnienia 

 
 
 

 
5. Główne wyniki pracy. 

 

 
 
Do wypełnienia 

 
 
 

6. Potencjał wdrożeniowy innowacyjnych wyników prac badawczych lub badawczo – 
rozwojowych. 

 Należy opisać możliwość wykorzystania w praktyce (komercjalizacja) wyników projektu / prac 
badawczych lub badawczo – rozwojowych. 

 Opis potencjalnych odbiorców wyników. 

 
 
Do wypełnienia 

 
 
 

7. Czy wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się do rozwoju obszarów inteligentnej 
specjalizacji Mazowsza? 

 Należy wymienić na które inteligentne specjalizacje Mazowsza przeprowadzone badania mogą 
mieć wpływ oraz uzasadnić wybór. 

 
 
Do wypełnienia 
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Oświadczam, że: (należy zaznaczyć) 
 

 

nie zostałem skazany/a  ani żadna z osób będących członkiem organów zarządzających 
podmiotem bądź wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: 
składanie fałszywych zeznań; przekupstw; przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu; 
karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych.**1 

 nie posiadam zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych.**  

 informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.**  

 
Zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Regulaminu XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza oraz 
ją akceptuję.** 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
Konkursu Innowator Mazowsza, w tym dla celów badawczych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanym dalej „RODO”.** 

 

w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Innowator Mazowsza, wyrażam zgodę 
na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz informacje zawarte w 
nocie biograficznej na stronie Internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, na stronach 
internetowych instytucji współpracujących i patronów medialnych, w prasie, broszurach i artykułach 
promujących Konkurs Innowator Mazowsza.** 

 
zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych dla uczestników Konkursu 
Innowator Mazowsza.** 

 

w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Innowator Mazowsza zobowiązuję się 
do zamieszczenia stosownej informacji o otrzymanej nagrodzie lub wyróżnieniu na stronie 
internetowej lub w mediach społecznościowych podmiotu, który otrzymał nagrodę lub 
wyróżnienie.** 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji: czynności informacyjnych o 
aktywnościach / działaniach wykonywanych przez Samorząd na rzecz MŚP (samodzielnie lub we 
współpracy z innymi podmiotami), promowania inicjatyw podmiotów współpracujących z 
Samorządem, przesyłania ankiet ewaluacyjnych.* 2 
 
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:  
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na 
zasadach określonych w RODO); 
2) wycofania zgody na przewarzanie danych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na zasadach określonych w RODO. 
 

 
 
 
Załączniki: 
 

  Wersja elektroniczna pracy doktorskiej (skan dokumentu lub PDF). Jeżeli praca doktorska jest  

w języku angielskim należy dołączyć robocze tłumaczenie na język polski streszczenie pracy 
doktorskiej. 

                                                 
1 Oświadczenie obowiązkowe 
2 Oświadczenie fakultatywne 



 6 

   Recenzje rozprawy doktorskiej (kopie) i/lub opinia promotora pracy doktorskiej (kopia) i/lub opinia 

dziekana, dyrektora instytutu, przedsiębiorcy korzystającego z wyników pracy doktorskiej (kopia) –  
w wersji papierowej i elektronicznej. Jeżeli recenzja rozprawy doktorskiej i/lub opinia promotora jest w 
języku angielskim należy dołączyć robocze tłumaczenie na język polski recenzji rozprawy i/lub opinię 
promotora pracy. 

 

     Kopia dyplomu, kopia uchwały o nadaniu stopnia doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora. 

 

  Syntetyczne ujęcie głównych przesłanek pracy doktorskiej w języku popularno-naukowym w celu 

ewentualnej publikacji w materiałach informacyjno-promocyjnych laureatów Konkursu (do 3 500 znaków 
ze spacjami). 

 
 Aktualne zdjęcie (do celów realizacji konkursu) 


