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1. Dane wprowadzane do formularza elektronicznego
w systemie SEA:
1.1 Dane Wnioskodawcy :
a.
b.
c.
d.
e.

Imię,
nazwisko,
data i miejsce urodzenia,
płeć,
narodowość

1.2 Informacje dotyczące kwalifikowalności Wnioskodawcy:
a. Wybór: posiadam stopień doktora/nie posiadam stopnia doktora, ale posiadam co
najmniej 4 lata równoważnego doświadczenia badawczego
b. W przypadku osób posiadających stopień doktora: data, miejsce i instytucja
uzyskania stopnia doktora
c. W przypadku osób nie posiadających stopnia doktora:
i. data, miejsce, kraj i instytucja uzyskania stopnia/tytułu uprawniającego
do rozpoczęcia studiów doktoranckich
ii. informacje o doświadczeniu badawczym zdobytym od momentu
uzyskania stopnia/tytułu uprawniającego do rozpoczęcia studiów
doktoranckich, tj.: data rozpoczęcia i zakończenia, procent etatu,
instytucja, rodzaj doświadczenia
d. Tabela „Miejsca Rezydencji” zawierająca informacje o kraju rezydencji
Wnioskodawcy w trakcie ostatnich 3 lat przed datą zamknięcia Konkursu (data
rozpoczęcia, data zakończenia, kraj)
e. Tabela „Miejsca głównych aktywności życiowych” zawierająca informacje o
miejscu wykonywania głównych aktywności życiowych w trakcie ostatnich 3 lat
przed datą zamknięcia Konkursu (data rozpoczęcia, data zakończenia, kraj,
instytucja, rodzaj aktywności wybrany z listy)
1.3 Informacje o wniosku:
a. Panel oceniający (Wybór z listy określonej w Załączniku nr 2)
b. Obszar badawczy (Wybór z listy)
c. Słowa kluczowe (Wybór z listy)
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d. Słowa kluczowe wskazane przez Wnioskodawcę
e. Możliwość oznaczenia, że projekt jest interdyscyplinarny i w przypadku takiego
oznaczenia wskazanie drugiego panelu oceniającego, obszaru badawczego, słów
kluczowych z listy oraz słów kluczowych wskazanych przez Wnioskodawcę)
f. Akronim
g. Tytuł wniosku
h. Krótki opis projektu (max 2000 znaków)
1.4 Informacje o Instytucie Goszczącym oraz o Opiekunie:
a. Wybór Instytutu Goszczącego z listy.
b. Imię i Nazwisko Opiekuna
c. W przypadku wniosków interdyscyplinarnych, możliwość zaznaczenia opcji
„Będę miał Opiekuna Wspierającego”
d. W przypadku zaznaczenia „Będę miał Opiekuna Wspierającego” Wnioskodawca
podaje Imię i Nazwisko Opiekuna Wspierającego oraz wybiera z listy Instytut, w
którym Opiekun Wspierający jest zatrudniony.
1.5 Opis budżetu:
Opis budżetu zawiera:
a. Deklaracje Stypendysty, że jest uprawniony do otrzymywania dodatku
rodzinnego
b. Listę wydatków obejmującą dla każdego wydatku jego opis, koszt w PLN i EUR
oraz kategoria kosztowa
c. Tabelę budżetową generowaną automatycznie na podstawie wprowadzonej
przez Aplikującego listy wydatków pogrupowanych w następujących
kategoriach kosztowych:
• Wynagrodzenie Stypendysty
• Dodatek rodzinny
• Wynagrodzenie Opiekuna
• Wynagrodzenie innych osób uczestniczących w realizacji Pobytu
Badawczego
• Aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie
• Materiały
• Wyjazdy służbowe
• Publikacje
• Koszty warsztatów i konferencji
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•
•
•
•

Inne koszty bezpośrednie
Całkowite koszty bezpośrednie
Całkowite koszty pośrednie
Szacunkowe całkowite koszty kwalifikowalne

1.6 Etyczne aspekty planowanych badań – odpowiedź na następujące pytania:
1.

LUDZKIE EMBRIONY / PŁODY

Czy twój projekt obejmuje badania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hESC)?
Czy twoje badania obejmują wykorzystanie ludzkich embrionów?
Czy twoje badania obejmują wykorzystanie tkanek lub komórek płodów ludzkich?
2.

BADANIA Z UDZIAŁEM LUDZI

Czy twój projekt obejmuje badania z udziałem ludzi?
Czy twoje badania przewidują fizyczne interwencje na uczestnikach badania?
Jeśli twoje badania obejmują przetwarzanie informacji genetycznej, zobacz także sekcję 4.
3.

LUDZKIE KOMÓRKI / TKANKI

Czy twoje badania dotyczą ludzkich komórek lub tkanek (innych niż ludzkie embriony / płody, tj. Sekcja 1)
4.

DANE OSOBOWE

Czy Twoje badania obejmują zbieranie i / lub przetwarzanie danych osobowych?
Czy Twoje badania obejmują dalsze przetwarzanie wcześniej zebranych danych osobowych (wtórne wykorzystanie)?

5.

ZWIERZĘTA

Czy twoje badania dotyczą zwierząt?
6.

WSPÓLPRACA NAUKOWA Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (EU)

W przypadku gdy w badania zaangażowane są kraje spoza UE, czy działania związane z badaniami podejmowane w
tych krajach stwarzają potencjalne problemy etyczne?
Czy planujesz wykorzystać lokalne zasoby (np. próbki tkanek zwierzęcych i / lub ludzkich, materiał genetyczny, żywe
zwierzęta, szczątki ludzkie, materiały o wartości historycznej, próbki zagrożonej fauny lub flory itp.)?
Czy planujesz importować jakiekolwiek materiały - w tym dane osobowe - z krajów spoza UE do UE?
Czy planujesz eksportować jakiekolwiek materiały - w tym dane osobowe - z UE do krajów spoza UE?
Jeśli twoje badania obejmują kraje o niskim i / lub niższym średnim dochodzie, czy planowane są jakieś działania
związane z podziałem korzyści?
Czy sytuacja w danym kraju może potencjalnie zagrozić osobom biorącym udział w badaniach?
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7.

ŚRODOWISKO, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Czy Twoje badania obejmują wykorzystanie elementów, które mogą szkodzić środowisku, zwierzętom lub roślinom?
Czy Twoje badania dotyczą zagrożonej fauny i / lub flory i / lub obszarów chronionych?
Czy Twoje badania obejmują elementy, które mogą być szkodliwe dla ludzi, w tym dla personelu naukowego?
8.

PODWÓJNE ZASTOSOWANIE

Czy Twoje badania obejmują produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu Regulacji 428/2009 lub inne
produkty, dla których wymagane jest zezwolenie?
9.

KONCENTRACJA NA ZASTOSOWANIACH CYWILNYCH

Czy twoje badania mogą wzbudzić obawy dotyczące wyłącznego skupienia się na zastosowaniach cywilnych?
10. NADUŻYCIA
Czy istnieje ryzyko potencjalnego nadużycia wyników badań?
11. INNE ASPEKTY ETYCZNE
Czy w badaniach są jakieś inne kwestie etyczne, które należy wziąć pod uwagę?

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na któreś z powyższych pytań należy odpowiedzieć
na pytania szczegółowe odnoszące się do danego pytania.
1.

LUDZKIE EMBRIONY / PŁODY

Czy twój projekt obejmuje badania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hESC)?
•

Czy będą one pochodzić bezpośrednio z embrionów?

•

Czy są to wcześniej ustalone linie komórkowe?

Czy twoje badania obejmują wykorzystanie ludzkich embrionów?
•

Czy badania doprowadzą do ich zniszczenia?

Czy twoje badania obejmują wykorzystanie tkanek lub komórek płodów ludzkich?
2.

BADANIA Z UDZIAŁEM LUDZI

Czy twój projekt obejmuje badania z udziałem ludzi?
•

Czy są wolontariuszami w badaniach społecznych lub humanistycznych?

•

Czy są to osoby niezdolne do wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniach?

•

Czy są to osoby lub grupy szczególnie wrażliwe?

•

Czy są to dzieci / osoby nieletnie?
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•

Czy są to pacjenci?

•

Czy są zdrowymi ochotnikami uczestniczącymi w badaniach medycznych?

Czy twoje badania przewidują fizyczne interwencje na uczestnikach badania?
•

Czy twoje badania przewidują techniki inwazyjne?

•

Czy twoje badania zakładają pobieranie próbek biologicznych?

Jeśli twoje badania obejmują przetwarzanie informacji genetycznej, zobacz także sekcję 4.
3.

LUDZKIE KOMÓRKI / TKANKI

Czy twoje badania dotyczą ludzkich komórek lub tkanek (innych niż ludzkie embriony / płody, tj. Sekcja 1)

4.

•

Czy są one dostępne komercyjnie?

•

Czy będą one pozyskiwane w ramach tego projektu?

•

Czy będą uzyskane z innego projektu, laboratorium lub instytucji?

•

Czy pochodzą z biobanku?

DANE OSOBOWE

Czy Twoje badania obejmują zbieranie i / lub przetwarzanie danych osobowych?
•

Czy wiąże się to z gromadzeniem i / lub przetwarzaniem wrażliwych danych osobowych (np. dotyczących
zdrowia, życia seksualnego, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub
filozoficznych)?

•

Czy twoje badania wiążą się z przetwarzaniem informacji genetycznej?

•

Czy obejmują śledzenie lub obserwację uczestników?

Czy Twoje badania obejmują dalsze przetwarzanie wcześniej zebranych danych osobowych (wtórne wykorzystanie)?
5.

ZWIERZĘTA

Czy twoje badania dotyczą zwierząt?
•

Czy są to kręgowce?

•

Czy są to naczelne, inne niż ludzie?

•

Czy są genetycznie modyfikowane?

•

Czy są to sklonowane zwierzęta hodowlane?

•

Czy są to gatunki zagrożone wyginięciem?
•

6.

Proszę wymienić te gatunki (do 1000 znaków)

WSPÓLPRACA NAUKOWA Z KRAJAMI SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

W przypadku gdy w badania zaangażowane są kraje spoza UE, czy działania związane z badaniami podejmowane w
tych krajach stwarzają potencjalne problemy etyczne?
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•

Proszę wymienić te kraje (do 1000 znaków)

Czy planujesz wykorzystać lokalne zasoby (np. próbki tkanek zwierzęcych i / lub ludzkich, materiał genetyczny, żywe
zwierzęta, szczątki ludzkie, materiały o wartości historycznej, próbki zagrożonej fauny lub flory itp.)?
Czy planujesz importować jakiekolwiek materiały - w tym dane osobowe - z krajów spoza UE do UE?
•

Proszę określić materiał i zaangażowane kraje (do 1000 znaków)

Czy planujesz eksportować jakiekolwiek materiały - w tym dane osobowe - z UE do krajów spoza UE?
•

Proszę określić materiał i zaangażowane kraje (do 1000 znaków)

Jeśli twoje badania obejmują kraje o niskim i / lub niższym średnim dochodzie, czy planowane są jakieś działania
związane z podziałem korzyści?
Czy sytuacja w danym kraju może potencjalnie zagrozić osobom biorącym udział w badaniach?
7.

ŚRODOWISKO, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Czy Twoje badania obejmują wykorzystanie elementów, które mogą szkodzić środowisku, zwierzętom lub roślinom?
Czy Twoje badania dotyczą zagrożonej fauny i / lub flory i / lub obszarów chronionych?
Czy Twoje badania obejmują elementy, które mogą być szkodliwe dla ludzi, w tym dla personelu naukowego?
1.

PODWÓJNE ZASTOSOWANIE

Czy Twoje badania obejmują produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu Regulacji 428/2009 lub inne
produkty, dla których wymagane jest zezwolenie?
2.

KONCENTRACJA NA ZASTOSOWANIACH CYWILNYCH

Czy twoje badania mogą wzbudzić obawy dotyczące wyłącznego skupienia się na zastosowaniach cywilnych?
3.

NADUŻYCIA

Czy istnieje ryzyko potencjalnego nadużycia wyników badań?
4.

INNE ASPEKTY ETYCZNE

Czy w badaniach są jakieś inne kwestie etyczne, które należy wziąć pod uwagę?
•

Proszę sprecyzować (do 1000 znaków)

1.7 Informacja o przerwach w karierze naukowej uprawniających do przedłużenia
5-letniego okresu, z którego Wnioskodawca przedstawia dorobek naukowy
Wybór: jestem uprawniony do wydłużenia okresu, z którego przedstawiam dorobek
naukowy/nie jestem uprawniony do wydłużenia okresu, z którego przedstawiam dorobek
naukowy. Jeśli Wnioskodawca w okresie ostatnich 5 lat, z których powinien przedstawić
dorobek naukowy miał trwającą ponad 90 dni przerwę w karierze z powodu: służby
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publicznej, służby wojskowej, długotrwałej choroby własnej lub najbliższych członków
rodziny, urlopu związanego z urodzeniem lub opieką nad dzieckiem, wówczas może
przedstawić dorobek naukowy z okresu wydłużonego o udokumentowaną przerwę w
karierze. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do Wniosku
dokumenty potwierdzające przerwę w karierze oraz wskazujące czas jej trwania (punkt
2.5.4).
1.8 Informacja skąd Wnioskodawca dowiedział się o programie
Należy wskazać z listy, źródła informacji o Programie PASIFIC.
1.9 Udzielenie dostępu do określonych danych przed zamknięciem konkursu
Wnioskodawca może wybrać, czy udzielić dostępu do częściowych danych przed
zamknięciem konkursu. Zespół PASIFIC potrzebuje ich do zaplanowania ewaluacji
wniosków. Te dane ograniczone są do: akronimu Projektu, Instytutu Goszczącego, Opiekuna,
panelu oceniającego, dyscypliny, słów kluczowych, streszczenia Projektu. Ani część B, ani
żadne inne załączniki nie stanowią części danych, do których zespół PASIFIC może uzyskać
dostęp przed upływem terminu składania wniosków.
1.10

Oświadczenia Wnioskodawcy
a. Oświadczam, że w ciągu trzech ostatnich lat przed terminem zamknięcia
Konkursu nie pracowałem/am, nie studiowałem/am ani nie mieszkałem/am w
Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
b. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę we
wskazanym przeze mnie we wniosku Instytucie Goszczącym.
c. W przypadku przyznania finansowania na pobyt badawczy w ramach Programu
PASIFIC, nie będę się ubiegał o finansowanie z Konkursu POLONEZ ogłaszanego
przez Narodowe Centrum Nauki.
d. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym. Potwierdzam, że skany dokumentów załączone do
wniosku są zgodne z oryginałami tych dokumentów.
e. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania
wyrażam zgodę na zamieszczenie, wraz z informacją o wynikach konkursu,
krótkiego opisu projektu na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.
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2. Wymagane załączniki
2.1 Załącznik B1 do wniosku przygotowany na formularzu będącym załącznikiem
nr 8 do Regulaminu Konkursu PASIFIC 2.
2.2 Załącznik B2 do wniosku przygotowany na formularzu będącym załącznikiem
nr 9 do Regulaminu Konkursu PASIFIC 2.

2.3 List intencyjny Instytutu Goszczącego podpisany przez dyrektora Instytutu
Goszczącego lub osobę upoważnioną przez dyrektora Instytutu Goszczącego
(wraz z załącznikiem wskazanym w punkcie 2.5.3) przygotowany na formularzu
będącym załącznikiem nr 5 do Regulaminu Konkursu PASIFIC 2.
2.4 Skan dyplomu doktorskiego lub skan dyplomu uprawniającego do podjęcia
studiów doktoranckich.
2.5 Inne dokumenty:
2.5.1 List intencyjny Instytutu Wspierającego przygotowany na formularzu
będącym załącznikiem nr 6 do Regulaminu Konkursu PASIFIC 2 w
przypadku projektów interdyscyplinarnych realizowanych w więcej niż jednym
Instytucie, podpisany przez dyrektora Instytutu Wspierającego lub osobę
upoważnioną przez dyrektora Instytutu Wspierającego (wraz z załącznikiem
wskazanym w punkcie 2.5.3)
2.5.2 Opis aspektów etycznych przygotowany na formularzu będącym
załącznikiem nr 10 do Regulaminu Konkursu PASIFIC 2 w przypadku
udzielenia odpowiedzi twierdzącej na przynajmniej jedno pytanie w sekcji
Wniosku zatytułowanej „Etyczne aspekty planowanych badań”.
2.5.3 Dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby podpisującej list
intencyjny, jeśli jest on podpisany przez osobę upoważnioną przez
dyrektora Instytutu.
2.5.4 Dokumenty potwierdzające przerwę w karierze uprawniającą do
wydłużenia okresu 5 lat, z którego Wnioskodawca przedstawia swój
dorobek naukowy oraz czas trwania przerwy w karierze, jeśli takie
wydłużenie Wnioskodawcy przysługuje. W przypadku gdy dokumenty te są
sporządzone w innym języku niż polski lub angielski, Wnioskodawca jest także
zobowiązany przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub
polski.
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