
Naukowiec Oś czasu DAWP 

• Zacznij myśleć o projekcie 

• Połącz rzeczy oczywiste z innowacyjnością i 
pomyśl jakie może przynieść to wyniki 

• Zacznij zbierać literaturę 

• Porozmawiaj z kimś o swoim pomyśle 

1 rok 
przed 

Sprawdź czy podobny pomysł nie był już 
realizowany w przeszłości. Jeżeli nie wiesz 
gdzie szukać DAWP pomoże Ci dotrzeć do 
odpowiednich baz projektów oraz 
wyszukiwarek partnerów 

• Jeżeli to konieczne rozpocznij badania 
wstępne i/lub zacznij przeprowadzać 
pierwsze eksperymenty 

• Będziesz w stanie udowodnić, że pomysł da 
się zrealizować  

9 miesięcy 
przed 

W niektórych przypadkach można 
wnioskować o refundację kosztów 
poniesionych na przygotowanie wniosku. 
Pracownicy DAWP chętnie pomogą w 
uzyskaniu informacji na temat aktualnych 
możliwości.  

• Napisz wstępną wersję wniosku 

• Zarezerwuj dużo czasu na dopracowywanie 
szczegółów 

6 miesięcy 
przed 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia 
istnieje możliwość utworzenia zespołu 
składającego się z pracownika DAWP, DSO, 
Kwestury w celu przygotowania wniosku. 

• Porozmawiaj o pomyśle ze 
współpracownikami 

• Unikaj osób które pierwszą wersję uznają 
za fantastyczną  

• Zwracaj uwagę czego inni nie rozumieją we 
wniosku 

• Zbieraj wiele komentarzy 

5 miesięcy 
przed 

 

Jeżeli to konieczne to zacznij zbierać wszystkie 
niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania 
stosownej zgody na prowadzenie badań 

4 miesiące 
przed 

Jeżeli nie masz pewności jakie zgody 
powinieneś uzyskać w ramach planowanego 
projektu skontaktuj się z nami. Na podstawie 
wstępnej wersji wniosku ocenimy co będzie 
niezbędne. 

• Zapoznaj się z regulaminem konkursu 

• Pisząc wniosek przestrzegaj zasad konkursu 

• Ustal ceny niezbędnej do zakupu aparatury 

• Zapewnij sobie niezbędnych 
współpracowników 

• Zacznij pracować nad budżetem 

2 miesiące 
przed 

Jeżeli nie wiesz do jakiej instytucji 
powinieneś składać wniosek o grant - 
wypełnij ankietę zawartą na stronie DAWP 
lub bezpośrednio skontaktuj się z nami. 
Jeżeli wiesz gdzie ale masz pytania co do 
konkretnych zasad konkursu prześlij do nas 
zapytanie, odpowiemy asap.  
Możemy pomóc Ci także w przygotowaniu 
budżetu oraz planu zatrudnienia. 

• Przygotuj wniosek na formularzu 
konkursowym 

• Daj go do sprawdzenia swoim kolegom 

• Zwróć szczególną uwagę na język 

• Tekst powinien być jasny, czytelny i spójny 

1 miesiąc 
przed 

Jeżeli chcesz aby DAWP sprawdził wniosek 
pod kątem formalnym prześlij go do nas do 
konsultacji. 

• Przeczytaj wszystko jeszcze raz 

• Daj wniosek do przeczytania osobie która 
go jeszcze w ogóle nie widziała 

2 tygodnie 
przed 

Złóż komplet dokumentów rejestracyjnych 
oraz wszelkie pisma/formularze wymagające 
podpisu władz UJ CM 

Jeżeli to konieczne wydrukuj odpowiednią liczbę 
egzemplarzy 

1 tydzień 
przed 

 

• Wyślij wniosek  

• Czekaj na wyniki 

2 dni 
przed 

Złóż w DAWP ostateczną wersję wniosku.  
Powodzenia ! 

 


