
 

 

INSTRUKCJA 

do elektronicznego wniosku o dofinansowanie  

w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”, edycja 2017/2018 

 

Szanowni Państwo, 

 

poniżej przekazujemy kilka wskazówek pomocnych w pracy Partnerstwa nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach 

programu „Mozart”. 

 

1. Prosimy przygotować się na to, że wypełnianie wniosku może potrwać co najmniej godzinę. 

2. W sytuacji, w której praca nad wnioskiem zostanie przerwana, istnieje możliwość powrotu do przygotowanej już treści 

poprzez skorzystanie z linku do wspólnej części wniosku (treść z danej części zostanie zapisana tylko pod warunkiem 

jej ukończenia).  

3. Prosimy mieć na uwadze, że po wysłaniu przez Partnerstwo kompletnego wniosku nie ma możliwości zmiany jego treści 

(ostateczna wersja wniosku, która zostanie oceniona przez komisję konkursową). 

4. Pliki niezbędne do załączenia do wniosku: 
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Naukowiec: 

a) lista publikacji naukowych; 

b) zaświadczenie o zatrudnieniu na uczelni/w instytucie. 

 

Przedsiębiorca: 

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 

b) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis; 

c) oświadczenie Przedsiębiorcy o spełnieniu  warunków określonych w uchwale; 

d) dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Opcjonalnie: 

e) upoważnienie, na mocy którego działa osoba reprezentująca przedsiębiorcę, o ile umocowanie do reprezentacji nie 

wynika z treści dokumentów dostępnych w KRS/CEIDG; 

f) upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 

gospodarczych (dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); 

g) oświadczenie Przedsiębiorcy o współfinansowaniu wynagrodzenia naukowca (dotyczy przedsiębiorców, którzy wzięli 

udział we wcześniejszych edycjach Programu, z wyłączeniem edycji 2012/2013, i w partnerstwie z naukowcem zrealizowali 

projekt z tą samą kategorią transferu wiedzy, co projekt zgłoszony w edycji 2017/2018). 

 

5. Program: 

W etapach programu należy uwzględnić działania, które będą wykonywane podczas realizacji projektu. Łączna suma 

wszystkich miesięcy winna wynosić 12 miesięcy. Nie ma ograniczenia co do liczby etapów, minimalny okres trwania 

danego etapu to 1 miesiąc, a maksymalny 4 miesiące.  

6. Wszystkie numery: telefonu, NIP, REGON itp. należy wpisywać bez myślników. 
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7. Osoba do kontaktu we wniosku po stronie Przedsiębiorstwa to osoba, z którą będzie można wyjaśnić wątpliwości co do 

treści wniosku. 

8. W sytuacji, kiedy część wspólna (B i C) została uzupełniona przez jedną ze stron, druga przy uzupełnianiu swoich 

danych będzie miała do niej wgląd oraz możliwość edycji. 

 

9. Uzupełnianie wniosku: 

Strona rozpoczęcia wypełniania wniosku: 
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Część A – Naukowiec 
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Część A – Przedsiębiorca 

                

Jeśli Przedsiębiorcę reprezentuje osoba działająca na mocy innych dokumentów aniżeli z bazy CEiDG czy KRS, to w 

powyższym polu należy wskazać dane właśnie tej osoby. 
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W przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą na koocu części A pojawi się jeszcze formularz zgody 

na przetwarzanie danych osobowych! 
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Po uzupełnieniu części A wniosku – otrzymacie Państwo dwa emaile: 

a) jeden z linkiem, dzięki któremu otrzymacie Państwo dostęp do części wspólnej wniosku i tym samym możliwość 

jego edycji: 

              

b) drugi z linkiem, który należy przekazać drugiej stronie Partnerstwa w celu uzupełnienia danych i możliwości wglądu 

do części wspólnej wniosku z opcją jej edycji: 
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W sytuacji, w której praca nad wnioskiem zostanie przerwana, mają Państwo możliwość powrotu do przygotowanej już treści 

poprzez skorzystanie z linku do wspólnej części wniosku (treść z danej części zostanie zapisana tylko pod warunkiem jej 

ukończenia). 

Gdy korzysta się z linku drugiego dla partnera po kliknięciu „Zapisz i przejdź do części B” może pojawić się komunikat 

poniżej, w takim przypadku prosimy o cofnięcie się strzałką w przeglądarce i odczekać chwilę. 

 

 

 

 

Uwaga! Kolejne części B i C są częścią wspólną dla obu stron Partnerstwa.  

Cześć D zawiera tę samą treść dla Naukowca i Przedsiębiorcy, ale strony uzupełniają ją osobno. 
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Część B wniosku - przedstawia merytoryczny zakres i planowany sposób realizacji projektu Partnerstwa. Należy 

także podać inne informacje opisujące wymierne korzyści we współpracy ze sferą szkolnictwa wyższego i nauki  

ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wrocławskiego rynku pracy. 
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Ilość etapów dowolna, minimalny okres trwania danego etapu to 1 miesiąc, a maksymalny 4 miesiące. 
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Część C wniosku - dotyczy przede wszystkim wartości dodanej Partnerstwa, związanej  

z tym, co wynika z realizacji projektu Partnerstwa dla środowiska macierzystego 

Naukowca oraz związanej z długoterminową współpracą badawczą, w tym z działaniami 

finansowanymi z rozmaitych źródeł krajowych i wspólnotowych. 

Częśd C 
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Uwaga! W przypadku wypełniania części wspólnej C przez Naukowca pojawi się dodatkowo opcja załączenia 

zaświadczenia o zatrudnieniu (obowiązkowo do załączenia). 
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Uwaga! W przypadku wypełniania części wspólnej C przez Przedsiębiorcę pojawi się możliwość załączenia 

plików (obowiązkowo do załączenia): 

 

Uwaga! Dla wszystkich plików – załączników do wniosku wymagany jest jeden format – PDF.  
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Część D wniosku - Zapoznanie się z regulaminem Konkursu i potwierdzenie wniosku – 

Naukowiec: 

 

 

 

 

 

 



strona 21 z 23 
 

 

 

Część D wniosku - Zapoznanie się z regulaminem Konkursu i potwierdzenie przesłania 

wniosku – Przedsiębiorca (osoby wskazane do reprezentowania firmy): 

 

 

 

W przypadku wpisania w części A większej ilości upoważnionych osób do reprezentacji wyświetli się taka sama ilośd podpisów 

w części D!!! 
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Uwaga! Po zaakceptowaniu części D, strona która wypełniała wniosek, nie ma już możliwości edycji. 

W celu dokonania kompletnej procedury wniosek powinien zostać uzupełniony i wysłany przez drugą stronę 

partnerstwa, co zakończy procedurę wypełniania wniosku jego zarejestrowaniem. Wówczas każda ze stron 

Partnerstwa otrzyma wiadomość mailową z potwierdzeniem i dostępem do ostatecznej wersji dokumentu (wersja 

online i PDF).  
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Po przesłaniu wniosku zostaniecie Państwo przekierowani na stronę główną, gdzie znajdują się podstawowe 

informacje na temat wniosku oraz możliwość wglądu do  jego treści: 

 

 


