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Załącznik nr 6 do
Regulaminu Konkursu
PASIFIC 2
Polskiej Akademii Nauk (PAN)
LIST INTENCYJNY INSTYTUTU WSPIERAJĄCEGO1
………………………………………………………………………………………………
(nazwa Instytutu, adres siedziby)
Akronim Wniosku: …………………………......
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ………................................
Po zapoznaniu się z wnioskiem opisanym powyżej i w przypadku przyjęcia go do finansowania
Instytut Wspierający oświadcza, co następuje.
Artykuł 1
W razie uzyskania finansowania Pobytu Badawczego, Instytut Wspierający zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Wnioskodawcy do realizacji badań prowadzonych w ramach Pobytu
Badawczego przestrzeń biurową/laboratoryjną oraz aparaturę naukowo-badawczą
niezbędną do realizacji badań obejmujących Obszar Badawczy, który nie jest objęty
zakresem działalności Instytutu Goszczącego;
2) przydzielenia Wnioskodawcy Opiekuna Wspierającego w osobie …………………………………;
3) wsparcia Instytutu Goszczącego w zapewnieniu obsługi administracyjno-finansowej
niezbędnej do realizacji badań prowadzonych w ramach Pobytu Badawczego
obejmujących Obszar Badawczy, który nie jest objęty zakresem działalności Instytutu
Goszczącego;
4) wsparcia Wnioskodawcy oraz Instytutu Goszczącego w pozyskaniu wymaganych zgód,
opinii, zezwoleń lub pozwoleń w przypadku, gdy badania realizowane przez
Wnioskodawcę wymagają formalnego poświadczenia spełniania standardów
etycznych podczas ich realizacji.
Artykuł 2
W przypadku nieprzyznania finansowania z programu PASIFIC 2 niniejszy list intencyjny nie pociąga
jakichkolwiek zobowiązań dla Instytutu wspierającego Instytut Goszczący.
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Artykuł 3
1. Instytut Wspierający oświadcza, że Opiekun Wspierający wskazany w Artykule 1 pkt. 2:
a) spełnia kryteria określone w punkcie 6.5 Regulaminu Konkursu PASIFIC 2, tj.
posiada co najmniej stopień doktora i jest zatrudniony w Instytucie Wspierającym na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 33
miesiące obejmujący pełen okres realizacji Pobytu Badawczego lub na podstawie
mianowania, a w przypadku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i
Komórkowej w Warszawie na podstawie umowy o pracę na czas określony, na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1997 r. o
Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 982).
b) zapoznał się z obowiązkami wynikającymi z udziału w realizacji Pobytu Badawczego
Wnioskodawcy oraz zobowiązuje się, że w razie uzyskania finansowania z programu
PASIFIC 2, będzie pełnił role przypisane mu w niniejszym dokumencie.

List intencyjny sporządzono (miejscowość, data): ...................................................
Podpisano w imieniu Instytutu Wspierającego przez: ………………………………………….
Imię i Nazwisko : ………………………………………………………..
Stanowisko: ……………………………………………………………..
Rodzaj dokumentu upoważniającego do reprezentowania instytutu (nie dotyczy Dyrektora Instytutu):
…………………………………………………………………….

………………………………………..
(Czytelny podpis dyrektora Instytutu Wspierającego lub osoby upoważnionej do reprezentowania
Instytutu Wspierającego)*

* W przypadku podpisania dokumentu przez inną osobę upoważnioną do reprezentowania Instytutu Wspierającego do listu
należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie tej osoby do reprezentowania Instytutu Wspierającego.

3/4

4/4

