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Uchwała nr1,12021
Rady Naukowej Centrum Badawczego

, Priory,iHi-"ffiijffi,H"Jl:.oo..o

z dnia 15lipca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu konkursu FOTECH-I

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 6 i 9 oraz § 7 ust. 2 pW. 2 Regulaminu Centrów Badawczych
Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) Politechniki Warszawskiej, stanowiącego
zńącntikdo Decyzji nr 3812020 Rektora Politechniki Warszawskiej, uchwala się, co następuje:

§1

W § 2 ust. 2 Regulaminu konkursu (FOTECH-I) na granty bńawczew ramach Priorfietowego
Obszaru Bńawczego Technologie fotonicme (POB FOTECH) wprowadza się zrnianę w
następuj ącym brzmieniu :

,,Maksymalny okres rcalizacjiprojektu 18 miesięcy możebyć przedfu żony naokres nie dłuższy
niZ 6 miesięcy (maksymalnie do30 czerwcaż)Z2rokl) napodstawie uzasadnionego wniosku
kierownika pĄektu, a maksymalna rekomendowana kwota finansowania projektu wynosi 150
000 ń. Rada Naukowa POB_FOTECH możę ptzyzrlaó wyższe finansowanie wyjątkowo
wysoko ocenionym wnioskom.

Wnioski o przódŁuZenie realizacji projektu naleĘ składać do Biura IDUB do 31 pńdziemika
ż027 r."

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem zatwierdzenia Kierownika Centrum Badawczego
Priory.tetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne.

Przewodnicząay CB POB
Technologie fotonicme
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Prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA

, INFORMACJA
Kierownika Centrum Badawczego POB,rTechnologie fotoniczhe"

nłiązana z Uchwałą nr ll2021
Rady Naukowej Centrum Badawczego
Priorytetowego Obszaru Badawczego

Technologie fotoniczne
z dnia 15 lipca 2021 roku

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt.6 Regulaminu Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów
Bńawczych (POB) Politechniki Warszawskiej, stanowiącego zaŁączńkdo Decyzji nr38l2020
Rektora Politechniki Warszawskiej, niniejszym zatwterdzam zrianę w §2 ust. 2 Regulaminu
konkursu (FOTECH-I) na granty badawcze w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego
Technologie fotoniczne, proponowaną przez Radę Naukową Centrum Badawczego
Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne z dnia 15 lipca202I roku, w
następuj ącym brzmieniu :

,,Malaymalny olłes realizacji projehu l8 miesięcy może być przedłużony na olłes nie dłuższy
niz 6 miesięcy (maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku) na podstawie uzasadnionego wniosku
kierownika projektu, a malaymalna rekomendowana lewotafinansowania projektuwynosi 150
000 zł. Rada Naukowa POB_FOTECH moze przyznać wyższefinansowanie wyjqtkowo wysoko
ocenionym wnioskom. Wnioski o przedłużenie realizacji projektu nalgży sHadać do Biura
IDUB do 3] października 202] r."

Kierownik Centrum Badawczego POB

Technologie fotoniczne

prof . dr hab, inż, Tomasz Waliński
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