
 

Załącznik nr 3 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1 
 
 

KONKURS UWERTURA 1  
 

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH  
WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU  

O FINANSOWANIE STAŻU W  ZAGRANICZNYM ZESPOLE NAUKOWYM  
REALIZUJĄCYM GRANT ERC  

 
 
Informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku.  

 
 

A. DANE WNIOSKODAWCY  
 

1. Status wnioskodawcy 
2. Nazwa1 i adres (nr tel., e-mail, ePUAP, www)2 
3. NIP, REGON 
4. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy 
5. Status organizacyjny podmiotu 
6. Podmiot sprawujący nadzór 
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności 
8. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? 
9. Czy podmiot otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? 
10. Oświadczenie o występowaniu / niewystępowaniu pomocy publicznej wraz 

z kwestionariuszem (wg wzoru załącznika nr 2) 
11. Kierownik podmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko) 
12. Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo 
postepowania upadłościowego?  
 
 

B. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nazwa stażu3 
2. Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać tylko 1) 
3. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3, w tym przynajmniej jedno z panelu, w którym 

składany będzie projekt) 
4. Słowa kluczowe (inne niezaznaczone w opisie paneli)1 
5. Planowany okres realizacji stażu (w miesiącach) 
6. Planowane nakłady ogółem (zł) 
 
 

C. INFORMACJA O LAUREACIE KONKURSU ERC I OŚRODKU NAUKOWYM BĘDĄCYM 
MIEJSCEM PLANOWANEGO STAŻU 
 

1. Kraj odbywania stażu4 
2. Nazwa i adres ośrodka naukowego 
3. Imię i nazwisko laureata konkursu ERC. 
4. Tytuł grantu realizowanego przez laureata konkursu ERC. 
5. Typ konkursu w którym laureat konkursu ERC otrzymał grant. 

                                                                 
1
 Wypełniane w języku polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame. 

2
 Uczelnie podają informację w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni). 

3
 Powiązana z tematyką projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC. Wypełniane w języku 

polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame. 
4
 Zgodnie z lista krajów, w których można planować staż zagraniczny określoną w załączniku nr 1 do uchwały Rady 

NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 



 

 
 

D.  INFORMACJA O KANDYDACIE NA STAŻ 
 

1. Tytuł zawodowy/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko 
2. Nr tel., e-mail, adres ePUAP5 
3. PESEL / płeć, data urodzenia i kraj6 
4. Charakter udziału 
5. Czy kandydat  na staż posiada stopień naukowy doktora? 
6. Czy kandydat na staż przed złożeniem wniosku korzystała z urlopu macierzyńskiego, urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i 
urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy 
albo pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością 
do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej? (w przypadku 
odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę miesięcy urlopu) 

7. Adres zamieszkania, adres do korespondencji 
8. Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska 
 
 

D.1. ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO (język angielski) 
 

1. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego). 

 

2. Informacje o dorobku: 
 

dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) 
 

a) 5 najważniejszych prac7 opublikowanych8 w okresie ostatnich 5 lat9 przed zgłoszeniem 
wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu 
światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań 
poszczególnych publikacji bez autocytowań); 

b) wszystkie spośród zaprezentowanych powyżej publikacji należy obowiązkowo dołączyć w 
postaci plików pdf nie większych niż 10 MB każdy, w przypadku monografii należy 
dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór 
fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora; 

c) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz 
indeks H (wg Web of Science TM Core Collection); 

 

dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) 
 

a) 5 najważniejszych prac7 opublikowanych8 w okresie ostatnich 5 lat9 przed zgłoszeniem 
wniosku w ocenie, których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność 
czasopisma na liście JCR, lub porównywalnej (o ile te listy mają zastosowanie) oraz zasięg 
krajowy lub światowy monografii (tam, gdzie to możliwe, należy podać aktualny pięcioletni 
„impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań); 

b) wszystkie spośród zaprezentowanych powyżej publikacji należy obowiązkowo dołączyć w 

                                                                 
5
 Wypełniane opcjonalnie. 

6
 Dotyczy obcokrajowców. 

7
 Tytuły prac w języku w jakim zostały wydane. Jeżeli prace nie ukazały się w języku angielskim, ich tytuły należy 

przetłumaczyć na język angielski i dopisać [w nawiasie kwadratowym] obok tytułów oryginalnych. 
8
 W ankiecie można również wskazać prace, które mają się ukazać, pod warunkiem, że zostały przyjęte do druku 

i został im nadany numer ISBN lub DOI. 
9
 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 
rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo 
pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym 
spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. 



 

postaci plików pdf nie większych niż 10 MB każdy, w przypadku monografii należy 
dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór 
fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora; 

c) tam, gdzie to możliwe, podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych 
publikacji bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM Core 
Collection lub Scopus); 

 
3. Informacja dotycząca aktualnie realizowanych oraz zakończonych projektów badawczych 

finansowanych w ramach konkursów NCN. Dotyczy wyłącznie występowania w roli 
kierownika projektu10 (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz 
wykaz publikacji7,8 będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie). 

 
 

E. FORMY FINANSOWANIA STAŻU 
 

1. Termin rozpoczęcia stażu11 (rok i miesiąc); 
 

2. Długość trwania stażu w ośrodku naukowym (w miesiącach): 
 

3. Najkrótsza odległość między miejscem zamieszkania a ośrodkiem naukowym będącym 
miejscem odbywania stażu12. 
 
 

F. KOSZTORYS 
(rodzaj wsparcia finansowego NCN, środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w ośrodku 
naukowym13; środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego 
będącego miejscem odbywania stażu14, łączne wsparcie finansowe NCN; kwoty w zł) 

                                                                 
10

 Na potrzeby informacji dotyczącej projektów badawczych, przedstawianej w ankiecie dorobku naukowego 
kierownika projektu, przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację 
pracami polskiej grupy badawczej realizującej projekt w ramach konkursów międzynarodowych. 
11

 Nie wcześniej niż 1 września 2017 r. i nie później niż 31 grudnia 2018 r. 
12

 Zgodnie z tabelą stawek wskazanych w załączniku do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 
13

 Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku 
naukowym osoby przewidzianej na staż w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej 
o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach wskazanych w 
załączniku do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 
14

 Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży osoby przewidzianej na staż (w obie 
strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie 
w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym 
ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami wskazanymi w załączniku do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 
grudnia 2016 r. 



 

G. OŚWIADCZENIA  
 

G.1. OŚWIADCZENIA OSOBY / OSÓB UPOWAŻNIONEJ/YCH DO REPREZENTOWANIA 
JEDNOSTKI NAUKOWEJ BĘDĄCEJ WNIOSKODAWCĄ (język polski) 

1. Oświadczam, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz 
koszty podróży do zagranicznego ośrodka naukowego w tym konkursie nie są i nie będą 
finansowane w ramach wniosku złożonego w innych konkursach Narodowego Centrum 
Nauki, jak również z innego źródła. Oświadczam, że jednostka, którą reprezentuję nie 
ubiega/ubiega15 się równocześnie o finansowanie stażu z innych źródeł (w przypadku 
wyboru „ubiega” należy wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany 
jako miejsce realizacji stażu). 

 

2. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania z innego źródła niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Narodowe Centrum Nauki, i: 

 

a) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie stażu w tym konkursie, 
 bądź 
b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła. 

 

3. Działając w imieniu jednostki, którą reprezentuję, w przypadku przyjęcia do finansowania 
stażu zobowiązuję się do: 

 

a) włączenia stażu do planu zadaniowo-finansowego jednostki, 
 

b) wypłacania środków finansowych uwzględnionych w niniejszym wniosku na realizację 
stażu przez osobę wskazaną we wniosku, 

 

c) sprawowania nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych przez 
Narodowe Centrum Nauki środków finansowych. 

 

4. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyrażam zgodę 
na: 

 

a) na zamieszczenie na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz 
Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wraz z informacją o wynikach konkursu, 
następujących informacji: nazwy jednostki naukowej (wnioskodawcy), imienia i nazwiska, 
tytułu naukowego osoby, której przyznano staż, pozycji na liście rankingowej, nazwy 
ośrodka naukowego w którym realizowany będzie staż, okres realizacji stażu. 

 

b) przekazanie do ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) następujących 
informacji: nazwy jednostki naukowej (wnioskodawcy), imienia i nazwiska, płci, tytułu 
naukowego osoby, której przyznano staż,  pozycji na liście rankingowej, imienia 
i nazwiska laureata konkursu ERC, nazwy ośrodka naukowego, w którym realizowany 
będzie staż, okresu realizacji stażu, oraz na przetwarzanie przez ERC tych danych 
w ramach programu ERC Fellowship to visit ERC Grantee. 

 

5. Działając w imieniu jednostki, którą reprezentuję, jestem świadomy, że w Narodowym 
Centrum Nauki obowiązuje Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności 
badań naukowych i starania o fundusze na badania i oświadczam, że zapoznałam/em się z 
jego treścią i zobowiązuję się do jego stosowania. 

 
 

                                                                 
15

 Niepotrzebne skreślić. 



 

G.2.  OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA STAŻ 

 

1. Oświadczam, że stopień doktora nauk ……........ został mi nadany przez …..…...... uchwałą 
z dnia …..…...... . 
 

2. Oświadczam, że w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu w zespole naukowym 
realizującym grant ERC, wystąpię w roli kierownika projektu we wniosku złożonym w 
konkursie ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej. 

 

3. Oświadczam, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz 
koszty podróży do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym zamierzam zrealizować 
staż w tym konkursie nie są i nie będą finansowane w ramach wniosku złożonego w innych 
konkursach Narodowego Centrum Nauki, jak również z innego źródła. Oświadczam, że nie 
ubiegam/ubiegam15 się równocześnie o finansowanie stażu z innych źródeł (w przypadku 
wyboru „ubiegam” należy wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany 
jako miejsce realizacji stażu). 

 

4. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania z innego źródła niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Narodowe Centrum Nauki, i: 

 

a) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie stażu w tym konkursie, 
bądź 

b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła. 
 

5. Oświadczam, że jestem świadomy, że: 
 

a) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki 
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Nauki; 

 

b) dane osobowe zawarte we wniosku o finansowanie stażu będą przetwarzane wyłącznie 
w celu dokonania jego ewaluacji, przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum 
oraz upowszechniania informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, 
a w przypadku przyznania środków finansowych na realizację stażu w celu jego nadzoru, 
kontroli, oceny realizacji i rozliczania oraz sprawozdawczości; 

 
c) dane osobowe zawarte we wniosku zostaną udostępnione osobom, które na zlecenie 

Narodowego Centrum Nauki dokonują ewaluacji wniosku, lub uczestniczą w ewaluacji 
realizacji zadań Centrum, a w przypadku przyznania środków finansowych na realizację 
stażu także osobom, które uczestniczą w sprawowaniu nadzoru, kontroli oraz ocenie 
realizacji stażu i jego rozliczaniu; 

 
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z nieprzekazaniem wniosku do oceny merytorycznej w konkursie; 
 
e) osoby, których dane są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki mają prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych; 

 
f) w Narodowym Centrum Nauki obowiązuje Kodeks Narodowego Centrum Nauki 

dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania i oświadczam, 
że zapoznałam/em się z jego treścią i zobowiązuję się do jego stosowania. 
 

 

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią wniosku i w przypadku zakwalifikowania do 
finansowania zgadzam się realizować staż w zagranicznym zespole naukowym 



 

realizującym grant ERC wskazanym we wniosku. 
 
7. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyrażam zgodę 

na: 
 

a) na zamieszczenie na stronie podmiotowej Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz 
Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wraz z informacją o wynikach konkursu, 
następujących informacji: nazwy jednostki naukowej (wnioskodawcy), imienia i nazwiska, 
tytułu naukowego osoby, której przyznano staż, pozycji na liście rankingowej, nazwy 
ośrodka naukowego w którym realizowany będzie staż, okres realizacji stażu; 

 

b) przekazanie do ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) następujących 
informacji: nazwy jednostki naukowej (wnioskodawcy), imienia i nazwiska, płci, tytułu 
naukowego osoby, której przyznano staż,  pozycji na liście rankingowej, nazwy ośrodka 
naukowego, w którym realizowany będzie staż, okresu realizacji stażu, oraz na 
przetwarzanie przez ERC tych danych w ramach programu ERC Fellowship to visit ERC 
Grantee. 

 
 
 



 

 
H. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO PLANOWANEGO DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE ERC 

(typ konkursu ERC, opis maks. do 2  stron zdefiniowanego maszynopisu16, język angielski) 
 
Koncepcja i plan badań  
(problem naukowy, ogólny plan badań, sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia 
badawcze) 
 
 

H.1. UZASADNIENIE WYBORU LAUREATA KONKURSU ERC, U KTÓREGO 
REALIZOWANY BĘDZIE STAŻ (maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, język angielski)  

(charakterystyka badań prowadzonych przez laureata konkursu ERC, zgodność tych badań 
z projektem planowanym do złożenia w konkursie ERC, perspektywa wykorzystania zdobytych 
podczas stażu wiedzy i umiejętności w wystąpieniu z wnioskiem w konkursie ERC) 
 
 
 

I. ZAŁĄCZNIKI  
 
Załącznik nr 117 
 

Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę laureata konkursu ERC oraz ośrodka 
naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku. 
 

(data sporządzenia dokumentu, nazwa ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu, 
imię i nazwisko laureata grantu ERC, imię i nazwisko kandydata na staż, liczba miesięcy 
planowanego stażu, podpis laureata grantu ERC i osoby upoważnionej do reprezentacji ośrodka 
naukowego w którym realizowany będzie staż) 
 
Załącznik nr 217 

 

Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem. 
 
Załącznik nr 317 

 

Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie UWERTURA 1. 
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 Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki - przynajmniej 11 pkt,  
interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne, górne - 1,5 cm. 
17

 Dokument podpisany elektronicznie lub skan dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny w formie pliku PDF. 



 

Wzór załącznika nr 2: 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYSTĘPOWANIU / NIEWYSTĘPOWANIU  

POMOCY PUBLICZNEJ 
 
Przed wypełnieniem niniejszego oświadczenia proszę wypełnić dołączony Kwestionariusz 
występowania/niewystępowania pomocy publicznej. 

 
Działając w imieniu ……… z siedzibą w ……. oświadczam, iż wnioskowane finansowanie  
z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego pt. ……….. stanowi/nie stanowi
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dla Podmiotu pomoc/-y publiczną/-ej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. UE 2010 C 83, s. 1). 

 
Pieczęć podmiotu                                       Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu 

 
czytelny podpis 

                                                                 
18 Niepotrzebne skreślić. 

KWESTIONARIUSZ  WYSTĘPOWANIA / NIEWYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ 
 

1 

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu 
unijnego prawa konkurencji (np. czy świadczy usługi lub oferuje 

towary na rynku)? 

 

TAK1 

  

NIE2 

 

1 W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 2. 
2 W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Udzielona 

odpowiedź wskazuje, że pomoc uzyskana ze środków NCN nie będzie stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 
ust. 1 TFUE. 

2 

Czy wnioskowane finansowanie projektu badawczego 
stanowićbędzie finansowanie wyłącznie działalności 
niegospodarczej podmiotu (tj. projekt nie polega na 

prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie jest z nią 
związany, a jego wyniki nie będą wykorzystywane do 

prowadzenia takiej działalności)?3 

TAK4  NIE5 

 

3 W przypadku podmiotów innych niż organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, w celu oceny czy  daną 
działalność podmiotu można uznać za działalność niegospodarczą prosimy o zapoznanie się z decyzjami Komisji 
Europejskiej (m.in. pkt. 17-25 decyzji KE nr N293/2008; pkt. 12-26 decyzji KE nr N540/2008; pkt. 51-55 decyzji KE 
N470/2008; pkt. 96-108 Decyzji KE SA.20829) i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (m.in. wyrok 
w sprawie C-138/11; opinia w sprawie C-205/03 P). 

4 W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 3. 
5 W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza. formularza i uzupełnić oświadczenie. 

Pomoc uzyskana ze środków NCN będzie stanowić pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 ust.  1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
 

3 

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  
i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich 
koszty i finansowanie i przychody? (Dowodem na odpowiednie 

rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być 
roczne sprawozdania finansowe podmiotu). 

TAK6  NIE7  

6 W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Udzielone 
odpowiedzi wskazują, że pomoc uzyskana ze środków NCN nie będzie stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 
ust. 1 TFUE. 

7 W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza. i uzupełnić oświadczenie. Pomoc uzyskana 
ze środków NCN będzie stanowić pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

 

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie 
z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

 
Pieczęć podmiotu Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu czytelny 

podpis 
 



 

INSTRUKCJA  DO  KWESTIONARIUSZA 
 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wszelka pomoc przyznawana 
przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub 
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
Państwami Członkowskimi. Od tej generalnej reguły zakazu udzielania pomocy publicznej istnieją jednak 
wyjątki, w tym np. możliwość udzielania, pod pewnymi warunkami, pomocy na działalność badawczą, 
rozwojową i innowacyjną (pomoc horyzontalna). 

 

Co istotne, pojęcie pomocy publicznej dotyczy tylko przedsiębiorcy, przez którego należy rozumieć 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  
i 108. Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę 
prawną oraz źródła finansowania (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 
Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, Zb. Orz. TS 1991, s. I-1979). Mogą to być również podmioty 
nienastawione na zysk (non-profit organisation - np. orzeczenie z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany, 
sprawa C-67/96, Zb. Orz. TS 1999, s. I-5751). Przedsiębiorstwem w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej 
może być również podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja 
prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą. 

 

Organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu jest podmiot (jak np. uniwersytet lub 
instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub 
wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego 
(ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym 
celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych 
prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, 
publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność 
gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać 
oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, 
jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez 
niego wyników. 

 

Komisja Europejska w Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą,  
rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) (Dz. Urz. UE C 198, 27.6.2014, s.1-29) (zwanych dalej „Zasadami 
ramowymi) określiła przykładowe rodzaje działalności gospodarczej i niegospodarczej organizacji 
prowadzących badania i upowszechniających  wiedzę. 

 

Komisja jest jednak zdania, że zasadnicza działalność organizacji prowadzących badania 
i upowszechniających wiedzę ma zwykle charakter niegospodarczy, w szczególności: 
 

kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich, 
niezależna działalność B+R mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym 
działalności prowadzonej we współpracy, 
szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez 
nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie. 

 

Za działalność gospodarczą organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę Komisja uznaje 
m.in. wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorstwom, świadczenie usług dla przedsiębiorstw lub 
prowadzenie badań na zlecenie. 

 

Jednocześnie w pkt. 18 Zasad ramowych Komisja wyjaśniła, że „Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno 
działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, to finansowanie publiczne działalności 
niegospodarczej nie wchodzi w zakres art. 107 ust. 1 Traktatu, jeśli oba rodzaje działalności oraz ich koszty, 
finansowanie i przychody można wyraźnie rozdzielić w celu uniknięcia subsydiowania skrośnego działalności 
gospodarczej. Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów,  finansowania i przychodów  mogą być   
roczne sprawozdania finansowe odpowiedniego podmiotu.” 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 , z późn. zm.) za 
pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją zadań, o których mowa 
w art. 20 ustawy. Tryb i warunki udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum reguluje 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381). 

 

Należy pamiętać, iż istnienie pomocy publicznej nie wyklucza uzyskania finansowania na realizację projektu 
badawczego z Narodowego Centrum Nauki, lecz wymaga zachowania zasad udzielania pomocy publicznej.  
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Wzór załącznika nr 3: 
 

 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU19 W KONKURSIE NCN 
PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONĄ/NE DO REPREZENTOWANIA  

JEDNOSTKI NAUKOWEJ BĘDĄCEJ WNIOSKODAWCĄ  
 

 
W imieniu reprezentowanej przeze mnie jednostki oświadczam, że akceptuję w całości 
wniosek o numerze ID ……...… złożony w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) 
w konkursie ……...… na staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC 
pt.” ……..….….” na kwotę w wysokości ……...… zł (słownie: ……...… zł), który w przypadku 
przyznania finansowania realizowany będzie przez kandydata na staż wskazanego we 
wniosku Panią/Pana ……...… i potwierdzam, że reprezentowana przeze mnie jednostka jest 
wnioskodawcą w konkursie. 
 
W związku z powyższym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu i jestem 
świadoma/świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych 
informacji zawartych we wniosku złożonym za pośrednictwem systemu OSF w szczególności 
treści oświadczeń dotyczących reprezentowanej przeze mnie jednostki naukowej. 
Oświadczam, że informacje podane we wniosku oraz dokumentach do niego dołączonych są 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 

……………..…………………………………………                                                 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych wnioskodawcę 

    

       
POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU19 W KONKURSIE NCN  

PRZEZ KANDYDATA NA STAŻ 
 

 
Oświadczam, że w przypadku przyznania finansowania stażu w zagranicznym zespole 
naukowym realizującym grant ERC pt.” ……..….…” na podstawie wniosku o numerze ID 
……...… złożonego w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) w konkursie 
……...…, zgadzam się realizować staż wskazany we wniosku. 
 
W związku z powyższym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu i jestem 
świadoma/świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych 
informacji zawartych we wniosku złożonym za pośrednictwem systemu OSF w szczególności 
treści oświadczeń dotyczących mojej osoby. Oświadczam, że informacje podane we wniosku 
oraz dokumentach do niego dołączonych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 

…………………………………………                                                 
               Podpis  kandydata na staż  

           

 
 

        Prof. dr hab. Michał Karoński 
 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 
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 Oryginał potwierdzenia należy przechowywać przez okres 5 lat od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,  
a w przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz 
udostępnić NCN na jego wezwanie.  


