Informacja dla stypendystów programu im. Ulama
w związku z bieżącymi komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia
epidemiologicznego COVID-19 oraz utrudnieniami w działalności uczelni i ośrodków badawczych, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje
o najnowszych przyjętych wytycznych w zakresie ewentualnych zmian w realizacji projektów w odniesieniu do stypendystów programu im. Ulama:
Status stypendysty
Stypendyści przebywający
ośrodku goszcącym

Zalecenia NAWA
w polskim Działając na podstawie umowy zawartej z NAWA (zapisy dot. siły wyższej) możliwe jest
(na wniosek stypendysty) wstrzymanie realizacji projektu na okres do 6 miesięcy (w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na okres dłuższy) po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.

Stypendyści, z którymi zawarto umowy, Działając na podstawie umowy zawartej z NAWA (zapisy dot. siły wyższej) możliwa jest zmiana
ale jeszcze nie przyjechali do kraju
terminu przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym, przy czym przyjazd powinien
rozpocząć się najpóźniej 31.12.2020 r. W takim przypadku prosimy o złożenie wniosku (wysłanego
z adresu email używanego w systemie teleinformatycznym NAWA) z propozycją zmiany terminu.
Należy dołączyć akceptację nowego terminu przez ośrodek goszczący; uznawane będą akceptacje
ośrodków goszczących w formie e-maili. Okres pobytu powinien pozostać taki sam, jak we
wniosku. Umowy będą aneksowane.
Jednocześnie informujemy, że w każdym rozpatrywanym przypadku nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.
==============================================================================================================================

Information for the Ulam programme scholarship holders
In reference to the current announcements of the Polish Ministry of Foreign Affairs and the Chief Sanitary Inspectorate regarding the epidemiological risk
of COVID-19 and difficulties in the operation of universities and research centers, the National Agency for Academic Exchange informs about the latest
guidelines regarding possible changes in the implementation of projects in relation to scholarship holders of the Ulam programme:

Beneficiary status

NAWA recomendations

Scholarship holders already present in the Acting on the basis of the agreement concluded with NAWA (force majeure paragraph)
Polish Host Institution
it is possible upon the beneficiary’s request to suspend the scholarship for up to 6 months
(in particularly justified cases for a longer period). It must be done in agreement with the Host
Institution.
Scholarship holders with whom the Acting on the basis of the agreement concluded with NAWA (force majeure paragraph)
agreements are already concluded but it is possible upon the beneficiary’s request, to change the start date of the scholarship. It must
they have not yet come to Poland
be done in agreement with the Host Institution. The visit should start on 31/12/2020 at the latest.
In such a case, please send a request (from the email address used in the NAWA ICT system)
indicating new project implementation dates. The acceptance of the new dates by the Host
Institution should be attached. The period of stay should remain the same as in the application.
The agreement will be annexed.

Please also note that in both cases it is not possible to increase the amount of the scholarship awarded.

