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Szanowni Państwo,  

 

Informuję, że z dniem 01 czerwca 2021 roku wprowadzone zostają następujące 

zmiany w „Regulaminie Konkursu PASIFIC 1” oraz w „Przewodniku dla aplikujących 

w Konkursie PASIFIC 1”: 

 

1) Zmiana w „Załączniku nr 5” oraz „Załączniku nr 6” do „Regulaminu Konkursu 

PASIFIC 1” 

Z oznaczenia wniosku we wzorze listu intencyjnego Instytutu Goszczącego oraz 

we wzorze listu intencyjnego Instytutu Wspierającego Instytut Goszczący usunięty 

zostaje numer identyfikacyjny wniosku w systemie SEA. 

W zmienionych wzorach listów intencyjnych jedynym oznaczeniem wniosku 

będzie jego tytuł. 

Listy intencyjne przygotowane na dotychczasowych wzorach zachowują swoją 

ważność.  

 

Uzasadnienie: 

Zmiana zostaje wprowadzona w celu usprawnienia przygotowywania listów 

intencyjnych przez Instytuty Goszczące i Instytuty Wspierające Instytuty 

Goszczące.  Systemu SEA umożliwia wielokrotne składanie nowych wersji 

wniosku. Po każdym złożeniu nowych wersji wniosku system nadaje wnioskowi 

nowy numer identyfikacyjny. Pozostawienie numeru identyfikacyjnego wniosku 

we wzorach listów intencyjnych oznaczałoby konieczność przygotowywania 

nowych wersji listów intencyjnych  po każdym złożeniu nowej wersji wniosku. 

 

2) Zmiany w „Przewodniku dla aplikujących w Konkursie PASIFIC 1” 

 

1. Errata maksymalnej wysokości kosztów pośrednich z 33 000 EUR na 33 240 

EUR (20% całości kosztów projektu) oraz maksymalnej wysokości kosztów 

pośrednich wydatkowanych przez Instytut Goszczący w porozumieniu z 

wnioskodawcą z „do ok. 6 600 EUR” na „ do 6 648 EUR”. 
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2. Usunięcie rozbieżności pomiędzy „Przewodnikiem dla aplikujących w 

konkursie PASIFIC 1” a  „Regulaminem Konkursu PASIFIC 1” poprzez 

usunięcie ze strony nr 32 przewodnika zdania: “Załącz też odpowiednie 

dokumenty, takie jak akt urodzenia dziecka lub dokument potwierdzający 

sformalizowany związek jako dodatkowe załączniki (Other attachments)”. 

3. Z oznaczenia wniosku we wzorze listu intencyjnego Instytutu Goszczącego oraz 

we wzorze listu intencyjnego Instytutu Wspierającego Instytut Goszczący 

usunięty zostaje numer identyfikacyjny wniosku w systemie SEA. W 

zmienionych wzorach listów intencyjnych jedynym oznaczeniem wniosku 

będzie jego tytuł. 

 

Uzasadnienie: 

1. Konieczność skorygowania nieprecyzyjnie podanej maksymalnej wysokości 

kosztów pośrednich projektu oraz maksymalnej wysokości kosztów 

pośrednich wydatkowanych przez Instytut Goszczący w porozumieniu z 

wnioskodawcą. 

2. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu PASIFIC 1 dokumenty 

potwierdzające prawo do otrzymywania dodatku rodzinnego nie są 

wymagane na etapie składania wniosków. Dokumenty będą weryfikowane 

na etapie podpisywania umowy o realizację i finansowanie pobytu 

badawczego. Wprowadzona zmiana likwiduje rozbieżność pomiędzy 

regulaminem, a przewodnikiem.  

3. Konieczność zmiany przewodnika dla aplikujących w związku z 

wprowadzeniem zmiany do regulaminu konkursu. 

 

 

 

 


