Załącznik nr 2 do Regulaminu XIV edycji konkursu Innowator Mazowsza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KATEGORIA INNOWACYJNY NAUKOWIEC
PODSTAWOWE INFORMACJE
Imię i nazwisko:
Numer telefonu do kontaktu:
E-mail:

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA
Posiadanie stopnia doktora:

TAK/NIE

Rok ukończenia przewodu doktorskiego:
Jednostka naukowa prowadząca
przewód doktorski:
Tytuł pracy doktorskiej:
Dziedzina nauki:
OCENA INNOWACYJNOŚCI ROZWIĄZANIA
1. Opisz na czym polega rozwiązanie przedstawione w Twojej pracy doktorskiej (zastosuj styl
popularno-naukowy)

do uzupełnienia

2. Opisz na czym polega innowacyjność rozwiązania, przedstawionego w Twojej pracy doktorskiej.

do uzupełnienia

3. Podaj jego zalety i ograniczenia rozwiązania, przedstawionego w Twojej pracy doktorskiej.

do uzupełnienia

Strona 1 z 4

4.

Czy zgłaszany projekt posiada dokumenty poświadczające jego innowacyjny charakter? (np.
patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe (numery i tytuł), prawa autorskie)? Jeśli tak, jakie?

do uzupełnienia

OCENA WARTOŚCI NAUKOWEJ
1. Jak tematyka Twojej pracy ma się do prac innych naukowców? Czy to powszechnie podejmowany
w dziedzinie temat? Opisz, jak wygląda luka badawcza, jak powszechnie podejmowany jest to temat.
Czym Twoja praca różni się od prac innych naukowców?
do uzupełnienia

2. Jak Twoja praca doktorska wpłynęła na rozwój dyscypliny naukowej? Opisz, jak badania i wyniki
pracy przyczyniły się do rozwoju dyscypliny naukowej, której dotyczy.
do uzupełnienia

3. Wymień maks. 5 swoich najważniejszych publikacji naukowych, gdzie zostały zaprezentowane
wyniki Twoich badań w całości lub częściowo (artykuły naukowe w czasopismach punktowanych,
udział w monografiach/ publikacjach).
do uzupełnienia

OCENA WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESU
1. Czy wyniki Twojej pracy doktorskiej są wykorzystywane w praktyce gospodarczej?
Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, w jaki sposób mogą być wykorzystane? Przez jaką branżę? Do jakich
produktów/usług?
do uzupełnienia

2. Czy współpracujesz z podmiotami komercyjnymi celem wdrożenia Twoim badań? Jeśli tak, to
jakimi?
do uzupełnienia
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3. Czy jesteś zaangażowana/y w działalność komercjalizacji wyników działań? Czy uczestniczysz w
pracach lub funkcjonowaniu spin-offu, start-up’u ? Czy jesteś zaangażowana/y w działalność
akceleracyjną (w tym członkostwo w izbach, stowarzyszeniach, działalność w inkubatorach)?
do uzupełnienia

OCENA WALORU SPOŁECZNEGO ROZWIĄZANIA
1. Czy wyniki Twojej pracy doktorskiej wpływają na sytuacje społeczno-gospodarczą regionu? Czy
rozwiązują jakiś problem społeczny / gospodarczy / środowiskowy? Jeśli tak, opisz.
do uzupełnienia

2. Czy wyniki Twojej pracy doktorskiej dotyczą lub rozwijają któryś z obszarów inteligentnej
specjalizacji Mazowsza? Jeśli tak – którego obszaru? Opisz, w jaki sposób.
Bezpieczna żywność
Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze
Nowoczesny ekosystem biznesowy
Wysoka jakość życia
żadne z powyższych
Tu wyjaśnij, w jaki sposób twoja praca doktorska rozwija wybrany obszar inteligentnej specjalizacji
Mazowsza
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:
☐

zapoznałem się i zgadzam się z Regulaminem XIV edycji konkursu „Innowator Mazowsza”;

☐

informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym;

☐

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Konkursu Innowator Mazowsza, w tym dla celów badawczych, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanym dalej „RODO”;
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☐

☐

☐

☐

zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych dla uczestników Konkursu
Innowator Mazowsza”;
nie zostałem skazany/a ani żadna z osób będących członkiem organów zarządzających podmiotem
bądź wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: składanie
fałszywych zeznań; przekupstw; przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu; karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Innowator Mazowsza zobowiązuję się
do zamieszczenia informacji o otrzymanej nagrodzie lub wyróżnieniu na stronie internetowej lub w
mediach społecznościowych podmiotu, który otrzymał nagrodę lub wyróżnienie
w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Innowator Mazowsza, wyrażam zgodę
na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz informacje zawarte w
nocie biograficznej na stronie Internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, na stronach
internetowych instytucji współpracujących i patronów medialnych, w prasie, broszurach i artykułach
promujących Konkurs Innowator Mazowsza.

Załączniki:
 Wersja elektroniczna pracy doktorskiej (skan dokumentu lub PDF).
(Jeżeli praca doktorska jest w języku angielskim należy dołączyć robocze tłumaczenie na język polski
streszczenie pracy doktorskiej).
 Recenzje rozprawy doktorskiej (kopie) i/lub opinia promotora pracy doktorskiej (kopia) i/lub opinia
dziekana, dyrektora instytutu, przedsiębiorcy korzystającego z wyników pracy doktorskiej (kopia) –
w wersji papierowej i elektronicznej. (Jeżeli recenzja rozprawy doktorskiej i/lub opinia promotora
jest w języku angielskim należy dołączyć robocze tłumaczenie na język polski recenzji rozprawy i/lub
opinię promotora pracy).
 Kopia dyplomu, kopia uchwały o nadaniu stopnia doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia
doktora.
 Krótki opis pracy doktorskiej, jej rezultatów, wpływu na rozwój dziedziny oraz praktycznych
zastosowań – sporządzony w języku popularno-naukowym (do publikacji w materiałach
informacyjno-promocyjnych dotyczących Konkursu (1 strona A4).

..........................................................................................
Data, czytelny podpis
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