Program im. Bekkera – wzór wniosku
Edycja druga – kwiecień 2019

Nr wniosku
Imię Wnioskodawcy
Nazwisko Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Wnioskowany budżet

Informacje ogólne
Formularz przeznaczony jest dla wnioskodawców Programu im. Bekkera
Termin składania wniosków: od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00).
Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.
Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi
w Regulaminie programu oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków opublikowanymi na stronie
www.nawa.gov.pl
Przed wysłaniem wniosku prosimy o dokładne sprawdzenie jego kompletności, w tym wymaganych
załączników.

I.

Wnioskodawca

1.1

Imię Wnioskodawcy

1.2

Nazwisko Wnioskodawcy

1.3

Płeć

1.4

Data urodzenia Wnioskodawcy

1.5

Nr dowodu osobistego/nr paszportu

1.6

PESEL

Adres zamieszkania Wnioskodawcy
1.7, 1.8,
1.9
1.10

Ulica, nr domu i nr mieszkania

1.11

Miejscowość

1.12

Województwo

1.7.1,
1.8.1,
1.9.1
1.10.1

Kod pocztowy

Adres korespondencyjny Wnioskodawcy (jeśli jest
inny niż adres zamieszkania)
Ulica, nr domu i nr mieszkania

Kod pocztowy

1.11.1

Miejscowość

1.12.1

Województwo
Dane kontaktowe Wnioskodawcy

1.13

Nr telefonu Wnioskodawcy

1.14

Adres e-mail Wnioskodawcy
Informacje o pracy Wnioskodawcy

1.15

Stopień/tytuł naukowy
 Jestem Młodym Naukowcem w rozumieniu
Regulaminu

1.16

1.17

 Nie jestem Młodym Naukowcem w
rozumieniu Regulaminu

Data uzyskania stopnia doktora
Wyjaśnienia zgodnie z pkt 2.1.5 Regulaminu (jeśli
dotyczy)
Typ instytucji, w której zatrudniony jest
Wnioskodawca, zgodnie z pkt 2.1.3 Regulaminu:








1.18

Nazwa instytucji, w której zatrudniony jest
Wnioskodawca

1.19,
1.20,
1.21

Adres instytucji, w której zatrudniony jest
Wnioskodawca:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu

1.22

Kod pocztowy

1.23

Miasto

1.24

Województwo

1.25

Wydział (w przypadku uczelni)

1.26

Dane adresowe wydziału

1.27
1.28

Stanowisko, na którym zatrudniony jest
Wnioskodawca
Forma zatrudnienia

1.29

Umowa na czas określony do:

1.30

Informacja o umowie cywilnoprawnej (główne
obowiązki)

Uczelnia
Instytut badawczy
Instytut naukowy PAN
Międzynarodowy instytut
naukowy
Polska Akademia Umiejętności
Inny podmiot

[lista z systemu POL-on z możliwością
ręcznego wpisania]

[do wyboru:
- umowa o pracę na czas nieokreślony
- umowa o pracę na czas określony
- umowa cywilnoprawna]
[kalendarz]

1.31,
1.32

Osoba do kontaktu w jednostce polskiej, która
może potwierdzić informacje dotyczące
zatrudnienia

1.33

Imię i Nazwisko
Stanowisko

1.34

Adres e-mail

1.35

Tel. kontaktowy

1.36

Znajomość języków obcych:
Język angielski – poziom [do wyboru: A1, A2, B1,
B2, C1, C2]
Język …… - poziom [do wyboru: A1, A2, B1, B2,
C1, C2]
Język … - poziom [do wyboru: A1, A2, B1, B2, C1,
C2]
Liczba cytowań (bez autocytowań) na podstawie
bazy Web of Science
Liczba cytowań (bez autocytowań) na podstawie
bazy Scopus
Liczba cytowań na podstawie bazy Google
Scholar

1.37
1.38
1.39

1.40

Spełniam warunek dotyczący dorobku
naukowego, określony w pkt. 2.1.4 Regulaminu

[
Należy wskazać przynajmniej 1 bazę
spośród Web of Science i Scopus,
dodatkowo możliwość wskazania bazy
Google Scholar

Jestem
Młodym
Naukowcem
w rozumieniu Regulaminu i mam
przynajmniej 2 osiągnięcia spośród
wskazanych w pkt a-e
 Nie jestem Młodym Naukowcem
w rozumieniu Regulaminu i mam
przynajmniej 5 osiągnięć spośród
wskazanych w pkt a-e
a. publikacja opublikowana lub przyjęta
do druku w okresie ostatnich 10 lat
(liczonych od początku roku 2009)
w
czasopismach
umieszczonych
w jednej z międzynarodowych baz:
Scopus, Science Citation Index
Expanded, Social Sciences Citation
Index, Arts & Humanities Citation
Index lub na liście MNiSW,
b. recenzowana monografia naukowa
wydana w okresie ostatnich 10 lat
(liczonych od początku roku 2009),
c. publikacja w okresie ostatnich 5 lat
(liczonych od początku roku 2014)
w recenzowanych
materiałach

z konferencji
międzynarodowej
uwzględnionej
w The Computing
Research and Education Association of
Australasia (CORE), która została
zaindeksowana w międzynarodowej
bazie DBLP Computer Science
Bibliography,
lub indeksowanych
w bazie Web of Science Core
Collection lub Scopus lub IEEE Xplore,
d. kierowanie projektem badawczym
wyłonionym w trybie konkursowym w
okresie ostatnich 5 lat (liczonych od
początku roku 2014),
e. w przypadku przedstawicieli dziedziny
sztuki – udokumentowane dokonanie
prezentacji
dzieł
w zagranicznej
instytucji
kultury
lub
ośrodku
akademickim bądź otrzymanie nagrody
lub wyróżnienia w konkursie o zasięgu
międzynarodowym – w okresie
ostatnich 5 lat (liczonych od początku
roku 2014).
1.41

W przypadku, gdy planowany projekt pokrywa się
czasowo z innymi projektami realizowanymi przez
Wnioskodawcę –informacja o zaangażowaniu
czasowym w pozostałych projektach i możliwości
pogodzenia zobowiązań oraz informacja o
wspólnych elementach w innych realizowanych
projektach i projekcie planowanym

Załączniki:
Dozwolony format załącznika: pdf. Maksymalny rozmiar załącznika 2 MB.
Na załączonych wykazach publikacji i projektów należy zaznaczyć te, które spełniają wymagania określone
w pkt 2.1.4 Regulaminu.






życiorys naukowy Wnioskodawcy obejmujący wykształcenie, przebieg pracy naukowej w kraju i za
granicą, staże naukowe, nagrody, dodatkową działalność naukową (członkostwo w towarzystwach i
organizacjach naukowych) – o objętości nie większej niż 5 stron;
wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych, z zaznaczeniem projektów
międzynarodowych i wskazaniem źródła finansowania, okresu realizacji oraz roli Wnioskodawcy w
projekcie;
wykaz publikacji obejmujący do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku
w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku 2009 r., w przypadku publikacji przyjętej do druku
należy dołączyć potwierdzenie), z określeniem i uzasadnieniem wkładu Wnioskodawcy;





kopie trzech najważniejszych publikacji Wnioskodawcy (w języku oryginalnym), przy czym w przypadku
monografii należy załączyć plik zawierający informację o jej recenzowaniu, stronę tytułową, redakcyjną,
spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora;
w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki - kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN
potwierdzających dokonanie prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku
akademickim

albo

kopie

nagrody/wyróżnienia

w

konkursie

o zasięgu

międzynarodowym

wraz z uzasadnieniem /informacją o dziele lub konkursie;




skan dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i jego formę w instytucji polskiego systemu nauki i
szkolnictwa wyższego;
jeśli dotyczy - oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub
umiarkowanym– w przypadku osób planujących wyjazd z opiekunem.
II.

Ośrodek goszczący

2.1

Nazwa zagranicznego ośrodka goszczącego

2.2

Wydział lub inna jednostka organizacyjna

2.3

Kraj

2.4

Ulica

2.5

Nr budynku

2.6

Nr lokalu

2.7

Kod pocztowy

2.8

Miasto

2.9, 2.10

2.11

Osoba do kontaktu w ośrodku goszczącym, która
może potwierdzić wolę podjęcia współpracy i
przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany
okres:
Imię i nazwisko
Stanowisko

2.12

Adres e-mail

2.13

Tel. kontaktowy

2.14

Zwięzły opis ośrodka goszczącego, w tym jego
szczególne osiągnięcia (przykładowo: znacząca

pozycja w światowych rankingach, uznane
akredytacje, prestiżowe nagrody)
[maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami]
Opis zespołu, w którym Wnioskodawca planuje
zrealizować projekt
Informacja o opiekunie merytorycznym
lub liderze zespołu
Uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego
w kontekście działań planowanych w projekcie

2.15
2.16
2.17

[maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami]
Załącznik:


zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę przyjęcia stypendysty NAWA
na wnioskowany okres, zgodne z wytycznymi w pkt 2.4 Regulaminu.
III.

Information about the project planned for implementation in the host centre

3.1

Project title

3.2
3.3

Tytuł projektu w języku polskim
Key words (no more than 5)

3.4

Project start date

[kalendarz z ograniczeniem:
Rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 marca 2020
r. i nie później 30 września 2020 r.]

3.5

Project duration (full months only)

Lista wyboru: od 3 do 24 lub od 3 do 12,
w zależności od wybranej opcji w pkt 1.15

3.6
3.7

Project end date
Project classification according to the OECD
classification of fields of science and
technology

System automatycznie wylicza datę końcową
[lista rozwijana , możliwość wstawienia więcej
niż jednej listy]

3.8

3.9

Activities to be carried out in the project
(according to the point 1.3 of the Programme
Regulations)

[możliwy wybór więcej niż jednej opcji]:

Description of activities to be carried out in
the project (with reference to point 3.8 of the
proposal)

Detailed description of the planned activities
including:
 general objective,
 specific objectives,
 description of the problem to be
solved,
 novelty
 methodology

[maksymalnie 15 000 znaków ze spacjami]
3.10

3.11

Project results ( e.g. scientific publications,
conferences, workshops, joint applications
for research projects, possible long-term
results of the cooperation with the host
institution)
[maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami]
The importance of project implementation
for the development of the discipline,
including innovation of planned activities
[maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami]

3.12

Expected impact of participation in the
programme on the development of the
scientific career of the Applicant
[maksymalnie 5 000 znaków ze spacjami]

3.13

Expected impact of participation in the
programme on the development of the Polish
scientific institution, in which the Applicant is
employed, or Polish science in a broader
sense

 conducting research and/or development
work
 obtaining materials for scientific work
 postdoctoral internship
 other forms of scientific / academic
activity, including didactic activities (only
additionally to the above mentioned
means)

3.14

Project abstract

NAWA reserves the right to disseminate the
abstract during and after the evaluation
process.
(maksymalnie 1 000 znaków ze spacjami)
3.15

Abstrakt projektu w jezyku polskim

NAWA zastrzega sobie prawo
upowszechniania abstraktu w trakcie i po
zakończeniu procesu oceny wniosku.
IV.

Harmonogram projektu

[możliwość wielokrotnego dodawania zadań]
Nazwa zadania

V.

Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

[kalendarz]

[kalendarz]

Budżet stypendium

5.1 Koszty utrzymania
Kliknij na „plus” aby dodać kolejną osobę

Uczestnicy wyjazdu
Stypendysta NAWA
Imię i nazwisko

SUMA

Relacja z Wnioskodawcą

[lista rozwijana:
- małżonek
- niepełnoletnie dziecko (w
przypadku wybrania
„niepełnoletnie dziecko”
dodatkowe pole: data
urodzenia)]
- opiekun osoby
niepełnosprawnej]

Kraj/miasto

Liczba
miesięcy

Kwota

5.2 Dodatek mobilnościowy
Kliknij na „plus” aby dodać kolejną osobę
Uczestnicy wyjazdu
Stypendysta NAWA
Imię i nazwisko

Relacja z Wnioskodawcą

Kraj

Kwota

[lista rozwijana:
- małżonek
- niepełnoletnie dziecko (w
przypadku wybrania
„niepełnoletnie dziecko”
dodatkowe pole: data
urodzenia)]
- opiekun osoby
niepełnosprawnej]

SUMA
Suma 5.1 + 5.2

W przypadku projektów trwających 18 miesięcy i dłużej NAWA przewiduje możliwość wnioskowania o
„komponent krajowy” programu, obejmujący finansowanie wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po
powrocie do polskiej instytucji nauki i szkolnictwa wyższego dla naukowców planujących utworzenie
nowego zespołu badawczego (pkt 8 Regulaminu). Nabór wniosków rozpocznie się od drugiego kwartału
2021 r.
Czy Wnioskodawca zamierza aplikować o komponent krajowy?
 Tak/  Nie
VI.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

OŚWIADCZENIA
Informacje zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy.
Planowane koszty wskazane we wniosku nie są i nie będą ifinansowane z innych źródeł.
W przypadku podjęcia przez małżonka zatrudnienia za granicą, zobowiązuję się do zwrotu części
stypendium związanej z wyjazdem małżonka.
Nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z działalnością
zawodową, naruszeniem etyki zawodowej lub nie zostałem/am ukarany/a za poważne
wykroczenie zawodowe.
Nie ciąży na mnie prawomocny wyrok dotyczący oszustwa.
Nie dopuściłem/am się umyślnie lub przez zaniedbanie nieprawidłowości w wykonaniu
kontraktów lub projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych.

 Akceptuję

7.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, wskazanymi w regulaminie
Programu im. Bekkera.
Potwierdzam zrealizowanie wobec osób, których dane zostały przekazane w ramach niniejszego
wniosku, obowiązku informacyjnego - poprzez przekazanie zasad ochrony danych osobowych,
wskazanych w regulaminie niniejszego Programu.

 Akceptuję
Skąd dowiedział/a się Pan/i o programie im. Mieczysława Bekkera? Proszę wskazać 1 odpowiedź:

Pytanie w celach ankietowych, nie ma wpływu na ocenę formalną i merytoryczną wniosku
 Strona internetowa NAWA
 Profil NAWA w social media (Facebook, YouTube,LinkedIn)
 Informacja w portalu internetowym dotyczącym nauki
 Artykuł w prasie lub na blogu
 Newsletter
 Prezentacja na konferencji
 Od beneficjenta jednego z programów NAWA
 Od znajomych, współpracowników
 Od pracodawcy
 Inne

