
KOMUNIKAT Nr 20/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 5 lutego 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru i harmonogramu konkursu na utworzenie 

Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości - Uczelnia Badawcza” 
 

Na podstawie Regulaminu konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości 

Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

wprowadzonego zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. ogłaszam nabór  

i harmonogram konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej. 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie wniosku w formacie PDF na 

adres mailowy, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do „Regulaminu 

konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej”. Wszystkie pola 

formularza muszą być wypełnione, a wnioskowi należy nadać akronim.  

2. Wniosek należy złożyć w języku angielskim. Wniosek można dodatkowo złożyć  

w języku polskim. 

3. Wniosek wraz ze skanem strony zawierającym podpis wnioskodawcy należy przesłać 

na adres idub@uwr.edu.pl, tytuł wiadomości: „IDN 2020/ AKRONIM”). 

 

Harmonogram konkursu na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej 

 

 

1. Termin składania wniosków o uruchomienie Inkubatora Doskonałości Naukowej - 

45 dni od dnia ogłoszenia naboru – od 8 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r. 

2. Etapy oceny wniosków:  

a) I etap – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia składania aplikacji, tj. od 25 

marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. - ocena wewnętrzna pod względem 

formalnym i wstępna ocena merytoryczna złożonych wniosków przez Komisję 

Konkursową.  

b) II etap – w ciągu 21 dni od dnia zakończenia I etapu, tj. od 8 kwietnia 2021 

r. do 28 kwietnia 2021 r. - ocena merytoryczna złożonych wniosków przez 

komisję ekspertów powołaną przez Rektora ustalenie na podstawie ich 

rekomendacji listy rankingowej oraz wskazanie projektów dopuszczonych do 

III etapu. 

c) III etap – w ciągu 21 dni od dnia zakończenia II etapu tj. od 29 kwietnia 2021 

r. do 19 maja 2021 r. - prezentacja ustna przed Komisją Konkursową przy 

ewentualnym współudziale zaproszonych ekspertów zewnętrznych, 

przygotowanie listy rankingowej do przedłożenia Rektorowi. 

3. Ogłoszenie przez Rektora beneficjentów konkursu nastąpi nie później niż 60 dni od 

dnia zakończenia naboru wniosków.  

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

REKTOR 

 

 

 


