
Jeśli ma Pani/Pan co najmniej stopień naukowy doktora i planuje skorzystać
ze wsparcia udzielanego w ramach działań „Solidarni z naukowcami”, proszę
podjąć następujące działania:

Zasady wsparcia w ramach działań „Solidarni z naukowcami”:

1.     Aby uczestniczyć w działaniu  oraz co najmniejwymagane jest posiadanie obywatelstwa białoruskiego
        stopień naukowy doktora (min. kandydat nauk)

2.     Przyjazd musi rozpocząć się do końca lutego 2021 r.

3.     Istnieje możliwość otrzymywania stypendium NAWA przez okres do 12 miesięcy. Stypendium dla naukowca
        wynosi 5000 zł / miesięcznie.

4.     Zwiększenie stypendium dla naukowca przyjeżdżającego z rodziną: małżonkiem oraz niepełnoletnimi
        dziećmi – w przypadku członków rodziny stypendium zwiększane jest
        a.     o 2000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka
        b.     o 1000 zł na każdy miesiąc pobytu 1 niepełnoletniego dziecka; w przypadku większej liczby
                dzieci – kwota jest mnożona razy liczbę dzieci (troje dzieci – 3 000 zł miesięcznie)

5.     Stypendium obejmuje także jednorazowy dodatek mobilnościowy – 3000 zł dla naukowca i 1000 zł dla
        każdego członka rodziny (małżonek oraz niepełnoletnie dzieci), ułatwiający im przyjazd do Polski, w tym
        pokrycie transportu i kosztów organizacji przyjazdu.

6.     Kwoty, o których mowa w pkt 3-5 są kwotami ryczałtowymi.

7.    Stypendium jest powiększane także o dodatek szkoleniowy, jeżeli przyjazd jest na co najmniej 6 miesięcy
        (dla 6 miesięcznego pobytu wynosi 6000 zł i jest zwiększane o 1000 zł na każdy kolejny miesiąc pobytu, aż
        do 12000 zł dla przyjazdów trwających 12 miesięcy). Dodatek może być wykorzystany na udział naukowca
        w konferencjach, warsztatach naukowych w Polsce i poza nią, a także na naukę języka polskiego przez
        naukowca oraz członków jego rodziny. Rozliczenie dodatku szkoleniowego następuje na podstawie realnych
        wydatków (faktur), przedstawianych uczelni. Limity dotyczące np. udziału w konferencjach (diety, koszty
        noclegu, podróży) muszą być zgodne z wewnętrznymi zasadami uczelni w tym zakresie, a niewykorzystana
        kwota jest zwracana na etapie rozliczenia umowy.  

Uczelnie: https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21414/_Solidarni_z_Bialorusia__%E2%80%93_
stypendia_NAWA_dla_studentow_i_naukowcow

1.    znaleźć uczelnię/instytut naukowy lub badawczy w Polsce, który jest najbliższy Pani/Pana badaniom.
       Listy znajdą Państwo poniżej:

Proszę sprawdzić uczelnie wskazane dla działania „Solidarni z naukowcami” (lista rozpoczyna się w połowie strony;
pierwsza część adresowana jest do studentów).

Instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk: 
Instytuty badawcze Sieci Łukasiewicz:

2.    poprosić w uczelni/instytucie o włączenie Pani/Pana do inicjatywy „Solidarni z naukowcami” Narodowej
        Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

3.    Pozostałe formalności prowadzone będą przez uczelnię/instytut naukowy lub badawczy, który wyrazi chęć
        współpracy z Panią/Panem.

https://instytucja.pan.pl/index.php/jednostki-naukowe
https://lukasiewicz.gov.pl/uczestnicy/
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