Додаток 1
Форма заявки на участь в обласному конкурсі проектів "Молоді вчені Дніпропетровщині"
на отримання матеріального заохочення
(розміщується на одному аркуші)
____________________________________________________________
Начальнику головного управління освіти і
науки облдержадміністрації, заступнику голови
Експертної ради щорічного обласного конкурсу
проектів „Молоді вчені – Дніпропетровщині”
на отримання матеріального заохочення
П.І.Б.
ЗАЯВКА
на участь у обласному конкурсі проектів
"Молоді вчені - Дніпропетровщині"
на отримання матеріального заохочення
Я, _____________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові автора проекту)
_______________ народження, прошу допустити мій проект
(число, місяць, рік)
(назва проекту)
до участі в конкурсі проектів на отримання матеріального заохочення облдержадміністрації
для молодих вчених.
Необхідний для розгляду експертною радою пакет документів додається.
Додаток: на __________аркушах у 3 примірниках:
- реєстраційна картка проекту - ___арк.;
- опис проекту, що містить план реалізації проекту - ____арк.;
- довідка об’єктивка - ___арк.;
- кошторис витрат - ___арк.;
- рекомендаційний лист №1 - ___арк.;
- рекомендаційний лист №2 - ___арк.;
Автор (керівник) проекту: ______________ ____________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Реєстр. №
(проставляється працівником Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації)

Додаток 2
Форма реєстраційної картки проекту
_____________________________________________________________
Реєстраційна картка проекту
Дата отримання проекту
Реєстраційний №
(заповнюється працівником Головного управління освіти і науки облдержадміністрації)
Прізвище, ім’я,
по батькові автора
проекту
Напрямок проекту

Зміст проекту
Назва проекту

Від кого отримано
рекомендації (ПІБ,
посада, науковий
ступінь, учене звання
тощо)

технічні
медицина
соціологічні
освіта
науки
дослідження
фундаменекономіка
маркетингові
інше
тальні науки
дослідження
дослідженн
проведенн
випуск
інше
я
я заходу
продукту
__________________________________________________________
________________________________
_____________________________________________
1.________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ________________________________________________________
__________________________________________________________

Термін
реалізації
проекту
з ________ до _______ 20__ року
Місце
реалізації
проекту
Очікуваний розмір
матеріального заохочення
Автор (керівник) проекту:
Керівник організації:

_______________

_________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________

_________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис автора проекту засвідчує зобов’язання подавати правдиву та вичерпну інформацію
про себе та свій проект.

Додаток 3
ДОВІДКА-ОБ’ЄКТИВКА
про авторів проекту, що приймають участь у конкурсі
"Молоді вчені - Дніпропетровщині"
на отримання матеріального заохочення
Назва проекту _____________________________________________________
A. Інформація про організацію, що направляє проект
1. Організація
(Повна юридична назва)
2. Статус організації
(навчальний заклад, наукова установа або
організація, інше)
3. Напрямок діяльності організації
4. Керівник організації
(П.І.П.)
5. Посада керівника організації
6. Телефон керівника організації
7. Повна поштова адреса організації
(Поштовий індекс, регіон, місто, вулиця,
номер офісу)
8. Фактична адреса організації
9. Банківські реквізити організації
Б. Інформація про керівника проекту
10.Керівник проекту
(П.І.П.)
11.Число, місяць, рік народження
12.Посада (напрямок діяльності) Керівника

проекту
в організації
13.Освіта Керівника, який навчальний заклад
закінчив
14.Науковий ступінь Керівника, коли здобув
15.Кількість наукових робіт автором
(співавтором) яких виступає Керівник
16.Попередня участь Керівника у відповідних
конкурсах, в тому числі у якості Керівника
проекту
17.Контакти керівника проекту
- Робочий телефон;
- Домашній телефон;
- Мобільний телефон;
- Факс;
- Електрона пошта;
18.Домашня адреса

В. Інформація про співавторів проекту
19.Співавтор проекту
(П.І.П.)
20.Число, місяць, рік народження
21.Посада (напрямок діяльності) співавтора
проекту в організації
Освіта співавтора, який навчальний заклад
закінчив

Додаток 4
КОШТОРИС ВИТРАТ
на реалізацію проекту
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)
________________________________________________________________
(назва проекту)

№

Сума

з/

Стаття витрат

витрат,

п

грн.

1

Оплата праці

2

Придбання

обладнання,

предметів,

матеріалів

та

інвентарю
3

Відрядження

4

Оплата послуг залучених спеціалістів або організацій

5

Опублікування результатів проекту

6

Інши витрати

7

Нарахування на загальну суму (15%)
Усього:
РОЗРАХУНОК

ВИТРАТ
Сума

№

Стаття витрат

п/п

витрат,
грн

1

2
1 місяць

1 Оплата праці

3

Розшифровка
витрат
4

1.1.
...
2

Придбання обладнання,
предметів, матеріалів та інвентарю

2.1.
2.2.
...
3 Відрядження
3.1.
...
4

Оплата послуг залучених
спеціалістів або організацій

4.1.
...

5 Інши витрати
...
ВСЬОГО ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД:

... місяць
1 Оплата праці
1.1.
...
2 Відрядження
2.1.

2.2.
...
3

Оплата послуг залучених
спеціалістів або організацій

3.1.
...
4 Інши витрати
...
ВСЬОГО ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД:
ВСЬОГО ВИТРАТИ НА ПРОЕКТ:

Автор (керівник) проекту ___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

