Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 110/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

KONKURS UWERTURA 3
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.
2.

Status wnioskodawcy
Nazwa1 i adres siedziby (nr tel., Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP (ePUAP)2, adres
e-mail, adres strony internetowej)3
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 wnioskowane finansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną?4
10. Kierownik podmiotu (tytuł /stopień naukowy, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko)
11. Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo
postepowania upadłościowego?
B. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa stażu5
Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać tylko 1)
Pomocnicze określenia identyfikujące (nie więcej niż 3, w tym przynajmniej 1 z panelu,
w którym składany będzie projekt)
Słowa kluczowe (inne niezaznaczone w opisie paneli)1
Planowany okres realizacji stażu (od 3 do 6 miesięcy)
Planowane nakłady (zł)

C. INFORMACJA O LAUREACIE KONKURSU ERC I OŚRODKU NAUKOWYM BĘDĄCYM
MIEJSCEM PLANOWANEGO STAŻU
1.
2.
3.
4.
5.

Kraj odbywania stażu6
Nazwa i adres ośrodka naukowego
Imię i nazwisko laureata konkursu ERC
Tytuł grantu realizowanego przez laureata konkursu ERC
Typ konkursu w którym laureat konkursu ERC otrzymał grant

1

Wypełniane w języku polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame.
Doręczanie dokumentów pomiędzy NCN a podmiotem odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki
Podawczej ESP (ePUAP).
3
Uczelnie podają informację w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni).
4
W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna. W celu ustalenia czy finansowanie nie będzie stanowić dla
podmiotu pomocy publicznej należy zapoznać się z "Zasadami występowania pomocy publicznej".
5
Powiązana z tematyką projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC. Wypełniane w języku
polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame.
6
Zgodnie z listą krajów, w których można planować staż zagraniczny określoną w załączniku nr 1 do uchwały Rady
NCN nr 110/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
2
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D. INFORMACJA O KANDYDACIE NA STAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Imię /imiona i nazwisko /nazwiska, tytuł zawodowy /stopień naukowy
Nr tel., adres skrytki ePUAP7, adres e-mail8
PESEL /płeć, data urodzenia i kraj9
Charakter udziału
Czy kandydat na staż posiada stopień naukowy doktora?
Czy kandydat na staż przed rokiem wystąpienia z wnioskiem10 korzystał z urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu
rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, udzielonych na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu pracy, lub pobierał zasiłek macierzyński lub świadczenie
rodzicielskie, 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)
Adres zamieszkania, adres do korespondencji
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

D.1. ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO (w języku angielskim)
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 prac11 opublikowanych12 w okresie ostatnich 5 lat13 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 (obowiązujące źródło: Web of ScienceTM Core Collection);
dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a) 5 najważniejszych prac11 opublikowanych12 w okresie ostatnich 5 lat13 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 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;
7

Wypełniane opcjonalnie.
Doręczanie dokumentów pomiędzy NCN a osobą realizującą staż odbywa się za pośrednictwem skrytki ePUAP lub
wskazanego w tym miejscu adresu e-mail.
9
Dotyczy obcokrajowców.
10
Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie tj. 15 marca 2019 r.
11
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.
12
W ankiecie można również wskazać prace, które mają się ukazać, pod warunkiem dołączenia w sekcji I. Załączniki,
listów od redakcji potwierdzających przyjęcie ich do druku.
13
Do tego okresu dolicza się przerwy wskazane w sekcji D. pkt 6.
8
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c) tam, gdzie to możliwe, podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji
bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of ScienceTM Core Collection lub
Scopus);
3.

Informacja dotycząca aktualnie realizowanych oraz zakończonych projektów badawczych
finansowanych w ramach konkursów NCN. Dotyczy wyłącznie występowania w roli
kierownika projektu14 (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, lata i miejsca
realizacji oraz wykaz publikacji11 będących efektem realizacji każdego z tych projektów
oddzielnie).

E. FORMY FINANSOWANIA STAŻU
1.
2.

Długość trwania stażu w ośrodku naukowym (w miesiącach):
Najkrótsza odległość między miejscem zamieszkania a ośrodkiem naukowym będącym
miejscem odbywania stażu15.

F.

KOSZTORYS

(rodzaj wsparcia finansowego NCN, środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w ośrodku
naukowym16; środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego
miejscem odbywania stażu 17, łączne wsparcie finansowe NCN; kwoty w zł)
G. OŚWIADCZENIA (w języku polskim)
G.1. OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA STAŻ
1. Oświadczam, że stopień doktora nauk ………........ został mi nadany w roku ………........
przez ………........ .
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 polskim podmiocie.
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 były finansowane w ramach wniosku złożonego w innych konkursach
NCN, jak również z innego źródła. Oświadczam, że nie ubiegam/ubiegam18 się równocześnie
o finansowanie stażu z NCN jak również z innego źródła (w przypadku wyboru „ubiegam”
należy wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce
realizacji stażu).
4. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania na staż objęty wnioskiem z innego
źródła niezwłocznie poinformuję o tym fakcie NCN, i:
a) powiadomię osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą
o rezygnacji z ubiegania się o finansowanie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym
w tym konkursie albo
14

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 grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.
15
Zgodnie z tabelą stawek wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 110/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
16
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, przemnożonej
przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach
wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały Rady NCN nr 110/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
17
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 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym
ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami wskazanymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 110/2018 z dnia
8 listopada 2018 r.
18
Niepotrzebne skreślić.
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b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła.
5. Oświadczam, że w przypadku przyznania decyzją Dyrektora NCN finansowania na staż
objęty wnioskiem:
a) powiadomię osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą
o rezygnacji ze środków przyznanych na realizację stażu w zagranicznym ośrodku
naukowym przez Dyrektora NCN w tym konkursie albo
b) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie z innego źródła.
6. Oświadczam, że jestem świadomy, że:
a) NCN z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest
administratorem danych osobowych podanych we wniosku;
b) kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w NCN możliwy jest za pomocą
poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem
+48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych;
c) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez NCN, w celu wypełnienia
obowiązków prawnych na nim ciążących, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
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) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) w zw. z art. 20
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947);
d) dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny wniosku o finansowanie projektu
badawczego, a w przypadku przyznania środków na jego realizację w celu: nadzoru,
obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu oraz
oceny jego realizacji i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego,
a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ponadto dane
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań NCN,
sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych
przez NCN konkursach i ich rezultatach oraz w celach archiwalnych;
e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w lit. d) oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCN
i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
f) podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można
zrealizować celów wskazanych z lit. d);
g) odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania
danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oraz
w zakresie określonym w art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN, osoby
korzystające ze strony podmiotowej NCN w Biuletynie Informacji Publicznej;
h) dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym
w ramach realizowanych przez nie usług, na podstawie umów o powierzenie danych
osobowych, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych
danych;
i) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych;
j) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
7. Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora NCN;
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b) zapoznałam/em się z treścią Kodeksu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego
rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania i zobowiązuję się do jego
stosowania.
G.2. OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
BĘDĄCEGO WNIOSKODAWCĄ
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 były
finansowane w ramach wniosku złożonego w innych konkursach NCN, jak również z innego
źródła. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie ubiega/ubiega18 się równocześnie
o finansowanie stażu z NCN jak również z innego źródła (w przypadku wyboru „ubiega”
należy wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce
realizacji stażu).
2. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania na staż objęty wnioskiem z innego
źródła niezwłocznie poinformuję o tym fakcie NCN, i:
a) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym
w tym konkursie albo
b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła.
3. Oświadczam, że w przypadku przyznania decyzją Dyrektora NCN finansowania na staż
objęty wnioskiem:
a) zrezygnuję ze środków przyznanych na realizację stażu w zagranicznym ośrodku
naukowym przez Dyrektora NCN w tym konkursie albo
b) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie z innego źródła.
4. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, w przypadku przyjęcia do finansowania
stażu zobowiązuję się do:
a) włączenia stażu do planu zadaniowo-finansowego podmiotu,
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
NCN środków finansowych.
5. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyrażam zgodę na:
a) zamieszczenie na stronie podmiotowej NCN oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI)
wraz z informacją o wynikach konkursu, następujących informacji: nazwy podmiotu
(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 podmiotu (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.
6. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, oświadczam, że:
a) zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora NCN;
b) zapoznałem się z zasadami występowania pomocy publicznej i finansowanie nie będzie
stanowić pomocy publicznej dla podmiotu;
c) zapoznałam/em się z treścią Kodeksu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego
rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania i zobowiązuję się do jego
stosowania.
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H. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO PLANOWANEGO DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE ERC
(typ konkursu ERC, opis nie więcej niż 2 strony maszynopisu19 w języku angielskim)
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 (nie więcej niż 1 strona maszynopisu19 w języku angielskim)
(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 120
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 221
Listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

19

Rozmiar strony - A4, wielkość czcionki - przynajmniej 11 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm,
dolne, górne - 1,5 cm.
20
Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego
dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.
21
Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego, w sekcji dotyczącej publikacji, wskazały prace przyjęte do
druku. Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie
prac do druku.
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Wzór załącznika nr 1:

LETTER OF SUPPORT
I hereby consent that Mr/Mrs ………….……… (name and surname of the fellow) will conduct the
………….……… (number of months of the fellowship duration) – month fellowship in my research team at
………….……… (name of the host institution). This fellowship will be financed under the UWERTURA
scheme organized by the National Science Centre in cooperation with the European Research Council as
part of the “Fellowship to Visit ERC Grantee” programme.
I declare, that I am aware of that:
1. National Science Center (“the Center”) with headquarters in Krakow at ul. Twardowskiego 16, 30-312
Kraków is the administrator of provided personal data.
2. The Centre’s designated Data Protection Officer can be contacted via electronic mail at
iod@ncn.gov.pl, by phone at +48 12 341 9113 or directly at the registered office of the data
controller.
3. The Centre processes provided personal data based on Article 6(1)(c) of General Data Protection
Regulation, in conjunction with Article 20 of the Act of 30 April 2010 on the National Science Centre
(consolidated text Journal of Laws of 2018, item 947).
4. Personal data will be processed for the purpose of:
a) evaluation of the proposal for funding of a research project, scientific activity, fellowship or doctoral
scholarship
b) supervision, financial and accounting operations, audits performed in the course of and after the
completion of the project, scientific activity, fellowship or doctoral scholarship, evaluation of
implementation and settlement of funding agreements – if funding is granted for the completion of
a research project, scientific activity, fellowship or doctoral scholarship.
5. Personal data will be processed from the moment they have been collected as long as it is necessary
to achieve the purposes indicated in point 4 and to investigate possible related claims, for the period
required by generally applicable laws and for the period of storage as defined by the Centre’s records
management procedures and the Uniform File Classification System.
6. Provision of personal data is a statutory requirement and without their disclosure the purposes
described in point 4 cannot be achieved.
7. The recipients of your personal data may only be entities authorised to collect personal data based
on the generally applicable provisions of law and to the extent specified in Article 31 of the Act of 30
April 2010 on the National Science Center (consolidated text Journal of Laws of 2018, item 947),
individuals using the Center's website.
8. Personal data may be transferred for processing to third party companies or individuals
commissioned to provide services. Such third parties process data based on personal data transfer
contracts and are also obliged to keep the data being processed confidential.
9. You have the right to access your personal data, correct your personal data and restrict the
processing of your personal data.
10. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office of Personal Data Protection if
the General Data Protection Regulation is violated.
………………………………………..

……………….……………..……………..…..….…..

Date and place of issue

Name and surname of the host researcher
(ERC Grantee)
(signature)

Acting in the name of ………….……… (name of the host institution), I consent that Mr/Mrs
………….……… (name and surname of the fellow) will conduct the ………….……… (number of months of
the fellowship duration) – month fellowship in the research team of (name and surname of the ERC
Grantee) at the ………….……… (name of the host institution). This fellowship will be financed under the
UWERTURA scheme organized by the National Science Centre in cooperation with the European
Research Council as a part of the “Fellowship to Visit ERC Grantee” programme.
………………………………………..
Date and place of issue

.…………..…………………..…………………..…..…..
Name and surname of the person authorized to represent
the host institution
(signature)
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J. POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA WNIOSKU22
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POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W KONKURSIE NCN
PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA
PODMIOTU BĘDĄCEGO WNIOSKODAWCĄ
W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że akceptuję w całości wniosek
o numerze ID …….....… pod nazwą …….....… na kwotę w wysokości …….....… zł (słownie: ……...… zł),
złożony w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania)
w konkursie …….....… na staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, który
w przypadku przyznania finansowania realizowany będzie przez kandydata na staż wskazanego
we wniosku Panią /Pana …….....… i potwierdzam, że reprezentowany przeze mnie podmiot jest
wnioskodawcą w konkursie.
W związku z powyższym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu i jestem świadomy
odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku
złożonym elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w szczególności treści oświadczeń
dotyczących reprezentowanego przeze mnie podmiotu. Oświadczam, że informacje podane we wniosku
oraz dokumentach do niego dołączonych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

……………..…………………………………………
Podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę
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POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W KONKURSIE NCN
PRZEZ KANDYDATA NA STAŻ
Oświadczam, że w przypadku przyznania finansowania stażu w zagranicznym zespole naukowym
realizującym grant ERC na podstawie wniosku o numerze ID …….....… pod nazwą ”…….....…” złożonym
w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /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 świadomy
odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku
złożonym elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/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. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki

22

Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego
dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.
23
Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku
zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie
projektu badawczego.
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