Załącznik nr 3 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1

KONKURS UWERTURA 1
ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE
STAŻU PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku.
A. DANE WNIOSKODAWCY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Status wnioskodawcy
Nazwa1 i adres (nr tel., e-mail, www)2
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy
NIP, REGON
Status organizacyjny podmiotu
Podmiot sprawujący nadzór
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?
Czy podmiot otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?
Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa
Kierownik podmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko)
Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji
albo postepowania upadłościowego?

B. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa stażu3
Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać tylko 1)
Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3, w tym przynajmniej jedno, w którym
składany będzie projekt)
Słowa kluczowe (inne niezaznaczone w opisie paneli)1
Miejsce realizacji stażu (kraj)
Planowany okres realizacji stażu (w miesiącach)
Planowane nakłady ogółem (zł)

C. INFORMACJA O LAUREACIE KONKURSU ERC I OŚRODKU NAUKOWYM BĘDĄCYM
MIEJSCEM PLANOWANEGO STAŻU
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko laureata konkursu ERC.
Tytuł grantu realizowanego przez laureata konkursu ERC.
Typ konkursu w którym laureat konkursu ERC otrzymał grant.
Nazwa i adres ośrodka naukowego.

Wypełniane w języku polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame.
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.
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D. INFORMACJA O KANDYDACIE NA STAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy
PESEL / data urodzenia i kraj4
Adres zamieszkania, nr tel., e-mail, adres do korespondencji
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska
Charakter udziału
Czy osoba przewidziana na staż posiada stopień naukowy doktora?
Czy osoba przewidziana 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)

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)

b)
c)

5 najważniejszych prac5 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat6 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);
łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz
indeks H (wg Web of Science TM Core Collection);
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;

dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a)

b)

5 najważniejszych prac5 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat6 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);
tam, gdzie to możliwe, podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych

Należy podać w przypadku obcokrajowców nieposiadających PESEL.
Tytuły prac w języku oryginalnym publikacji.
6 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.
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c)

publikacji bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM
Core Collection lub Scopus);
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;

3. Informacja dotycząca aktualnie realizowanych oraz zakończonych projektów
badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Dotyczy wyłącznie
występowania w roli kierownika projektu7 (tytuły i numery projektów, źródła
finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji
każdego z tych projektów oddzielnie).
E. FORMY FINANSOWANIA STAŻU
1. Termin rozpoczęcia stażu (rok i miesiąc);
2. Długość trwania stażu w ośrodku naukowym (w miesiącach):
Kraj odbywania stażu8:
3. Najkrótsza odległość między miejscem zamieszkania a ośrodkiem naukowym będącym
miejscem odbywania stażu9.
F. KOSZTORYS
(rodzaj wsparcia finansowego NCN, środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w ośrodku
naukowym10; środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego
będącego miejscem odbywania stażu11, łączne wsparcie finansowe NCN; kwoty w zł)

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.
8 Zgodnie z listą krajów, w których można planować staż w ramach konkursu i procentowych wskaźników
korekcyjnych wskazanych w załączniku do uchwały Rady NCN nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r.
9 Zgodnie z tabelą stawek wskazanych w załączniku do uchwały Rady NCN nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r.
10 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 76/2016 z dnia 8 września 2016 r.
11 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 1000 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
76/2016 z dnia 8 września 2016 r.
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G. OŚWIADCZENIA OSOBY / OSÓB UPOWAŻNIONEJ/YCH DO REPREZENTOWANIA
JEDNOSTKI NAUKOWEJ BĘDĄCEJ WNIOSKODAWCĄ (język polski)
1. Oświadczam, że stopień doktora nauk …. został nadany osobie przewidzianej do
realizacji stażu przez ….. uchwałą z dnia… .
2. Oświadczam, że osoba wskazana we wniosku na staż w zagranicznym zespole
naukowym realizującym grant ERC, w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia
stażu, wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku złożonym w konkursie ERC
zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej12.
3. Oświadczam, że staż objęty niniejszym wnioskiem, nie jest i nie będzie finansowany
w ramach wniosku złożonego w innych konkursach Narodowego Centrum Nauki, jak
również z innego źródła. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie ubiega /
ubiega13 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).
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 ramach konkursu UWERTURA,
bądź
b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła.
5. Działając w imieniu jednostki, którą reprezentuję, w przypadku przyjęcia do finansowania
stażu zobowiązuję się do:
a) włączenia stażu do planu zadaniowo-finansowego jednostki;
b) sprawowania nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych
przez Narodowe Centrum Nauki środków finansowych.
6. Oświadczam, że jestem świadomy, że14:
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;
Oświadcza również osoba przewidziana do realizacji stażu w osobnym oświadczeniu.
Niepotrzebne skreślić.
14 Oświadcza osoba przewidziana do realizacji stażu w osobnym oświadczeniu.
12
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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)

Narodowe Centrum Nauki korzysta z oprogramowania antyplagiatowego i wyrażam
zgodę na dokonanie weryfikacji wniosku przy pomocy tego oprogramowania oraz
umieszczenie treści wniosku w bazie danych oprogramowania;

7. Oświadczam, że osoba przewidziana do realizacji stażu zapoznała się z treścią wniosku
i w przypadku zakwalifikowania do finansowania zgadza się zrealizować staż.
8. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyrażam
zgodę na15:
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.
9. Działając w imieniu podmiotu, który 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 stosowania12.
10. Świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych
informacji oświadczam, że informacje podane we wniosku o finansowanie stażu
o numerze ID … oraz dokumentach do niego dołączonych, w tym te, które zostały
przedstawione w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym. Potwierdzam, że skany dokumentów dołączone do
wniosku w systemie OSF są zgodne z oryginałami tych dokumentów.
11. Oświadczam, że dane zawarte w wydruku wniosku są całkowicie zgodne z danymi
wprowadzonymi do bazy danych systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF)14.

Pieczęć podmiotu

Osoba(y) upoważniona(e)
do reprezentowania podmiotu

czytelny podpis

Wniosek sporządzono (miejscowość, data): …………………………………………….
15

Oświadcza również osoba przewidziana do realizacji stażu w osobnym oświadczeniu.
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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)

Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki - przynajmniej 11 pkt,
interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne, górne - 1,5 cm.
16
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I. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 117
Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa.
Załącznik nr 217
Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę laureata konkursu ERC oraz
ośrodka naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną
we wniosku.

17

Dokumenty należy dołączyć w postaci skanu w formie pliku PDF.
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J. PODPISY WNIOSKU
Wniosek sporządzono (miejscowość, data): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakres wymaganych podpisów w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną:

Osoba(y) upoważniona(e) do
reprezentowania podmiotu

czytelny podpis

Prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
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