Numer grantu (nadaje CIŚ)1
Akronim grantu (nadaje CIŚ)2

Wniosek o przyznanie/kontynuację/zamknięcie
grantu obliczeniowego
Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ)
A. Dane kierownika grantu

Imię i nazwisko
Stopień lub tytuł naukowy
Instytucja
E-mail:
Telefon/faks
Adres

B. Informacje o projekcie badawczym

Nazwa grantu obliczeniowego3

Przewidywana data zakończenia prac

__________________________
1 W formacie: „CIS_nr_bieżący-rok”, np. CIS_3_2012
2 Charakterystyczny akronim składający się z kilku znaków, np. CMS-HIGGS
3 Prosze podać zwięzłą i charakterystyczną nazwę projektu

1

Potrzebne zewnętrzne oprogramowanie (nazwa, wersja, typ licencji oraz odnośnik do strony
www produktu)

Potrzebne zasoby obliczeniowe (CPU, zasoby dyskowe, I/O)

Inne wymagania (jeśli istnieją)

Oświadczam, że udostepnione zasoby CIŚ będą wykorzystywane jedynie do celów
naukowych lub rozwojowych pod moim nadzorem przez osoby upoważnione oraz
że będę składał/a sprawozdania z realizacji grantu po każdym roku
kalendarzowym i po zamknięciu grantu.
Wszystkie publikacje i opracowania będą zawierały informację o wykorzystywaniu
zasobów CIŚ:
„Do wykonania niniejszej pracy zostały wykorzystane zasoby Centrum
Informatycznego Świerk (CIŚ) finansowanego z projektu UE i MNiSW nr
POIG.02.03.00-00-013/09.”
Data wypełnienia i podpis kierownika grantu

….................................

* datę proszę wprowadzić w foramcie YYYY-MM-DD

C. Dane samodzielnego pracownika naukowego lub ze stopniem
naukowym doktora rekomendującego projekt

Imię i nazwisko
Stopień lub tytuł naukowy
Instytucja
E-mail:

2

Telefon/faks
Adres
Uważam za celowe wykonanie proponowanych obliczeń. Mają one charakter
naukowy/rozwojowy i zakończą się publikacjami i patentami.
Data
* datę proszę wprowadzić w foramcie YYYY-MM-DD

Podpis osoby rekomendującej (o ile wniosek składany w postaci papierowej lub skanu)
…........….....................
Liczba dołączonych załączników:
•

Streszczenie projektu (maksymalnie 1 strona A4 w języku polskim lub
angielskim). W streszczeniu prosimy zawrzeć informacje nt.:
◦ motywacji i koncepcji projektu oraz jego celów naukowych lub ew.
odnośniki do publikacji zawierających informacje na ten temat;
◦ algorytmów i metod numerycznych, których wnioskodawca zamierza
użyć lub rozwinąć z uwzględnieniem zagadnień ich równoległości i
skalowalności lub ew. odnośniki do publikacji zawierających informacje
na ten temat;
◦ korzyści jakie projekt wniesie z użycia zasobów obliczeniowych CIŚ oraz
ewentualnych potrzeb dotyczących wsparcia merytorycznego ze strony
CIŚ (np. przenoszenie aplikacji na wysokowydajny system klastrowy,
monitorowania i analizy wydajności aplikacji, optymalizacji kodu,
wpsarcia wizualizacji / interfejsu użytkownika / zarządzania danymi);

•

Lista uczestników grantu (proszę zaznaczyć checkbox jeśli dana osoba
potrzebuje konta obliczeniowego w CIŚ).

Lista uczestników grantu:

1.
2.
3.
4.

3

Streszczenie projektu:

4

