
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu 
 

 
List intencyjny 

dotyczący Partnerstwa w celu wspólnej realizacji Projektu  
pt. Ocena właściwości farmakologicznych wybranych gatunków roślin z rodzaju 

Ficus L. (Moraceae) w akwakulturze ryb łososiowatych 
w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 

ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
 

pomiędzy: 
Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku,  

ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk 
(nazwa i adres Wnioskodawcy) 

 
zwanym dalej „Wnioskodawcą” 
reprezentowanym przez Pana: 

dr hab. Andrzeja Icha, prof. AP 
a 

Instytutem Biologii Zwierząt Państwowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy  
(ul. V. Stusa, 38, 79034, Lwów, Ukraina) 

(nazwa i adres siedziby Partnera) 

 
zwanym dalej „Partnerem” 
reprezentowaną przez Pana: 

Prof., dr hab. Vasyla Vlizlo 
 
wspólnie zwani „Stronami”. 

 
Artykuł 1 

1. Strony wspólnie oświadczają, iż na mocy niniejszego listu intencyjnego podjęły 
postanowienie o wspólnej woli realizacji projektu Ocena właściwości 
farmakologicznych wybranych gatunków roślin z rodzaju Ficus L. (Moraceae) w 
akwakulturze ryb łososiowatych w ramach programu Akademickie Partnerstwa 
Międzynarodowe, ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
(zwanego dalej „Projektem”). 

2. Planowa realizacja umowy obejmie okres od 01 grudnia 2018 r. do 30 października 
2020 r. 

3. Planowany całkowity budżet projektu wynosi 1372867,20 zł, z tego 226860,00 zł 
planowane jest na poniższe zadania przedstawione w pkt 5 realizowane w niniejszym 
Partnerstwie. 

4. Współpraca Stron w realizacji projektu będzie polegać na: opracowaniu publikacji o 
zasięgu międzynarodowym; opracowaniu i złożeniu wniosków grantowych; 
organizacji i udziale w stażach naukowych; wymianach pracowników; prowadzeniu 



 

badań naukowych we współpracy z Partnerem; prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych w wymiarze międzynarodowym. 

5. Strony potwierdzają, że zakres merytoryczny i finansowy realizowanego projektu we 
wniosku o finansowanie do NAWA został opracowany wspólnie i w porozumieniu 
oraz dotyczyć będzie następujących zadań:  

1) Produkcja paszy dla pstrągów z dodatkiem fitomasy z liści wybranych 
gatunków fikusów.  

2) Ocena in vivo właściwości antyoksydacyjnych i przeciwbakteryjnych liści 
wybranych gatunków roślin z rodzaju Ficus L.  

3) Analiza statystyczna wyników badań i przygotowanie publikacji naukowych. 
 

Artykuł 2 
1. Opis pozostałych Partnerów i instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 

1) Dział Roślin Tropikalnych i Subtropikalnych Narodowego Ogrodu Botanicznego 
im. M.M. Hryshko Państwowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina); 

2) Lwowski Uniwersytet Narodowego im. Iwana Franki, Ukraina; 
3) Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. 

Stefana Grzyckiego (Lwów, Ukraina); 
4)  Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego (Lwów, 

Ukraina); 
5) Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach (Polska); 
6) Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego  

im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (Rutki, Żukowo, Polska). 
 

Artykuł 3 
1. Strony wspólnie oświadczają, że we wniosku o finansowanie określone zostały 

działania przypisanie do Wnioskodawcy i Partnera oraz przyporządkowane zostały 
wydatki do Wnioskodawcy i Partnera. 

2. Strony wspólnie postanawiają, że stroną umowy o finansowanie programu z NAWA 
będzie Wnioskodawca oraz wszelka korespondencja z NAWA będzie kierowana na 
adres Wnioskodawcy.  

 
Artykuł 4 

1. Wnioskodawca oraz Parter przyjmują do wiadomości, że ostateczna wysokość 
finansowania projektu może ulec zmianie w wyniku decyzji Dyrektora NAWA.  
W przypadku zatwierdzenia projektu do realizacji przez NAWA, informacja o 
ostatecznej wysokości przyznanego finansowania, w podziale na kategorie 
budżetowe, zostanie przekazana do wiadomości Wnioskodawcy po zakończeniu 
procedury konkursowej. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania Partnera o przyjęciu projektu do 
finansowania oraz o ostatecznej kwocie przyznanego finansowania. 

3. Strony przyjmują do wiadomości, że wypłata kwot przyznanego finansowania 
następować będzie na konto Wnioskodawcy wskazane w zawartej Umowie projektu.  
 




