Zgłoszenie
DANE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW
Imię i nazwisko:
1.
2.
3.
Pesel wnioskodawcy/ów:
1.

2

3

2

3

Kraj urodzenia wnioskodawcy/ów:
1.

Rodzaj studiów wnioskodawcy/ów:
1.

licencjackie

magisterskie

2.
3.
Nazwa i dane Uczelni wnioskodawcy/ów:
1.
2.
3.
Wydział/Instytut wnioskodawcy/ów:
1.
2.

3.

doktoranckie

Kierunek i rok studiów wnioskodawcy/ów:
1.
2.
3.
Tytuł/stopnie naukowe wnioskodawcy/ów (jeśli są):
1.
2.
3.
Dorobek naukowy wnioskodawcy/ów (jeśli jest):
1.
2.
3.

Numer telefonu wnioskodawcy/wnioskodawców (do kontaktu z kierownikiem naukowym):
1.

2.

3.

E-mail wnioskodawcy/wnioskodawców (do kontaktu z kierownikiem naukowym):
1.
2.
3.
Adres zamieszkania wnioskodawcy/ów:
1.

2.
3.

Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska przez wnioskodawcy/ów (jeśli są):
1.
2.
3.

INFORMACJE OGÓLNE
Twoje/Wasze propozycje pytań i praktycznych rozwiązań zw. z konkursem: Polityka zmian czy
destabilizacji? Unia Europejska a kwestia bezpieczeństwa. Prognozy i innowacyjne rozwiązania.

1.

2.

3.
….
Cel Twojego/Waszego projektu:

Słowa kluczowe charakterystyczne dla Twojego/Waszego projektu:

POLITYKA ZMIAN CZY DESTABILIZACJI?
Unia Europejska a kwestia bezpieczeństwa.
Prognozy i innowacyjne rozwi zania.



Idea konkursu:

Konkurs na pionierski projekt związany z projektowaniem innowacyjnych rozwiązań dot.
wzrostu bezpieczeństwa, których kreatorem może stać się UE, a zapobiegających m.in.
negatywnym uprzedzeniom i stereotypom, dyskryminacji czy infrahumanizacji leżących u
podstaw konfliktów międzynarodowych, wojen a w konsekwencji autodestrukcji.
Ludzie tworzą nowe rodzaje broni jednocześnie, w znacznie mniejszym stopniu, projektując
skuteczniejsze instrumenty dla utrzymania pokoju. Mowa nienawiści staje się przepustką dla
funkcjonowania na scenie politycznej radykalnych ugrupowań. Kwestie: wojny w Syrii,
imigracji, zamachów terrorystycznych, brexit’u czy rozdźwięku politycznego między
państwami UE rodzą pytanie o możliwość utrzymania ładu społeczno-politycznego. Jak z tym
wyzwaniem poradzi sobie Unia Europejska, którą wstrząsają wewnętrzne konflikty? Czy jest
ona w stanie gwarantować bezpieczeństwo? To pytania, które warto stawiać, myśląc o
przyszłości.


Adresaci konkursu:

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny.
Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne, jak i zespołowe (mak. do 3 osób) od Studentów
studiów

licencjackich,

magisterskich

oraz

doktoranckich

mazowieckiego, prezentujących następujące dyscypliny naukowe:
1. bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe/międzynarodowe
2. psychologię
3. nauki polityczne
4. stosunki międzynarodowe
5. europeistykę
6. polityki publiczne
7. ekonomię

z

województwa

8. prawo
9. administrację
10. dziennikarstwo
11. informatykę/robotykę


Warunki formalne przyst pienia do konkursu:
1. spełnienie kryteriów dot. adresatów konkursu.
2. wypełnienie załączonego zgłoszenia i odesłanie na adres: projekt@juliapitera.pl. do
dnia 19 kwietnia 2017 r.



Sposób i ocena zgłoszeń:
1. ocenie poddawane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem
formalnym.
2. celem oceny merytorycznej zadawanych pytań i propozycji rozwiązań jest wyłonienie
do 15 najbardziej merytoryczno-innowacyjnych pomysłów.
3. oceny zgłoszeń dokonuje dr Monika Gmurek, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
4. w przypadku słabej wartości merytoryczno-innowacyjnej lub małej liczby zgłoszeń
Organizator zastrzega prawo do odwołania konkursu, o czym zawiadomi poprzez
komunikat na stronie www.juliapitera.pl.
5. ogłoszenie

wyników

nastąpi

do

dnia

30

kwietnia

2017

r.

na

stronie

www.juliapitera.pl.


Dalszy udział w konkursie:
1. Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną pracują pod opieką
kierownika naukowego projektu dr Moniki Gmurek, adiunkta na Wydziale
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
2. Praca jednostek/zgłoszonych zespołów (max. do 3 os.) ma na celu poszukiwanie i
znalezienie rozwiązań mieszczących się w zakresie tematycznym konkursu.
3. Rozwiązania przedstawiane są przez uczestników w formie:
a) pisemnej w postaci propozycji reform i szczegółowych odpowiedzi na
poszczególne kwestie problemowe, których ukoronowaniem jest publikacja.

b) amatorskich spotów o charakterze kampanii społecznych z wykorzystaniem
dowolnych form artystycznego wyrazu.
c) mini-wykładów.
d) powyższe zadania są zrealizowane do dnia 4 czerwca 2017 r.
4. Ukoronowaniem pracy Studentów, po doświadczeniu zyskanym także w Brukseli,
może być ogólnodostępna, ogólnopolska konferencja współorganizowana przez
jedną z Uczelni w 2017 r., której student/zespół przedstawi najlepsze rozwiązania.
5. W zależności od wagi merytoryczno-innowacyjnej propozycji oraz szczegółowych
rozwiązań kwestii problemowych przedstawionych w spotach i mini-wykładach mogą
one zostać przetłumaczone na język angielski.
6. Twórcy najlepiej wykonanych projektów zostan zaproszeni na studyjny wyjazd
do Brukseli pod warunkiem jego zrealizowania we wszystkich wspomnianych
formach w pkt. 3.
7. Uczestnicy konkursu, wyłącznie po zrealizowaniu projektu we wszystkich wyżej
wymienionych formach, uzyskają certyfikat potwierdzający ich dorobek w projekcie.
Certyfikat wystawiony będzie w języku polskim i angielskim.



Zasady konkursu:
1. Za dostarczenie decyzji o wynikach konkursu uznaje się ich opublikowanie na stronie
www.juliapitera.pl.
2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych
wnioskodawcy przysługuje w terminie 7 dni odwołanie od decyzji do posła do
Parlamentu Europejskiego p. Julii Pitery poprzez skierowanie pisma na adres:
projekt@juliapitera.pl. W tytule pisma należy wpisać: odwołanie.
3. Rozstrzygnięcie w sprawie odwołania następuje nie później niż w terminie 7 dni od
dnia złożenia odwołania.
4. Osoby/zespoły zakwalifikowane do dalszego udziału w konkursie są zobowiązane w
terminie 7 dni od dnia publikacji wyników potwierdzić swój udział poprzez wysłanie
maila z taką informacją na adres: projekt@juliapitera.pl. Kierownik naukowy
potwierdza mailowo, że otrzymał taką deklarację od uczestnika. Niedotrzymanie przez
uczestnika 7 dniowego terminu potwierdzenia jego uczestnictwa w projekcie jest
równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o jego realizację. Wówczas na miejsce

takiej osoby zapraszana jest kolejna, której zgłoszenie zostało najwyżej ocenione. Jest
ona zobowiązana do wypełnienia powyższych formalności.
5. Osoby zakwalifikowane do dalszego udziału w konkursie podpisują w terminie 7 dni
od dnia potwierdzenia uczestnictwa umowę na realizację projektu. W umowie określa
się:
a) zakres tematyczny projektu, termin i warunki jego realizacji;
b) wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu;
c) zobowiązanie wykonawcy do zrealizowania projektu w formie złożenia tekstu do
publikacji w wyznaczonym terminie, nagrania amatorskich spotów i miniwykładów, udziału w konferencji.
d) oświadczenie, że propozycje, realizowane rozwiązania i ich forma nie są
obciążone wadami prawnymi, w szczególności zaś nie naruszają i nie naruszą
zależnych, majątkowych bądź osobistych praw autorów, wydawców lub innych
osób trzecich i są przedmiotem samodzielnej, twórczej pracy.
e) informacje dot. udziału w studyjnym wyjeździe do Brukseli pod warunkiem
realizacji projektu we wszystkich wspomnianych formach.
f) warunki otrzymania dwujęzycznego certyfikatu.
g) sposób i tryb wykonywania nadzoru nad realizacją projektu badawczego.
h) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
TWOJE POMYSŁY S WARTE POZNANIA. ZREALIZUJMY JE!

POLITYKA ZMIAN CZY DESTABILIZACJI?
Unia Europejska a kwestia bezpieczeństwa.
Prognozy i innowacyjne rozwiązania.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera ogłasza III konkurs promujący Studentów z
województwa mazowieckiego i umożliwiający najlepszym z nich wyjazd studyjny do
Brukseli.
Stawiasz pytania o bezpieczeństwo swoje, bliskich i znajomych w obliczu wojny w Syrii,
imigracji, zamachów terrorystycznych?
Zastanawiasz się, czy UE, którą wstrząsają wewnętrzne konflikty, jest jeszcze w stanie
gwarantować bezpieczeństwo?
Rozważasz, w jaki sposób wygrane wybory przez skrajne ugrupowania mogą prowadzić do
destabilizacji bezpieczeństwa?
Masz swoje zdanie na ten temat. Dostrzegasz obszary warte zreformowania.
Kiełkują w Tobie pomysły, co zmienić, by wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa Polski i UE.
Chcemy poznać Twoją opinię i wesprzeć w realizacji pomysłu. Ten konkurs jest dla Ciebie!
Twórcy najlepiej wykonanych pomysłów są zaproszani na studyjny wyjazd do Brukseli.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2017 r.
Zakończenie naboru wniosków: 19 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji na stronie: www.juliapitera.pl

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że:
a) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Biuro Poselskie posła do
Parlamentu Europejskiego p. Julię Piterę stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.);
b) dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania jego
ewaluacji, przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań przez kierownika naukowego projektu
oraz nadzoru, kontroli, oceny realizacji i rozliczania projektu oraz sprawozdawczości;
c) dane osobowe zawarte we wniosku zostaną udostępnione osobom, które dokonają
ewaluacji wniosku lub uczestniczą w ewaluacji realizacji zadań przez kierownika naukowego
projektu lub uczestniczą w sprawowaniu nadzoru, kontroli oraz ocenie realizacji projektu
badawczego i jego rozliczaniu;
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
nieprzekazaniem wniosku do oceny merytorycznej w konkursie;
e) osoby, których dane są przetwarzane przez Biuro Poselskie posła do Parlamentu
Europejskiego p. Julię Piterę mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
W przypadku zakwalifikowania mojego/naszego projektu do realizacji wyrażam zgodę na
zamieszczenie informacji o mnie/nas wraz z wynikami konkursu oraz streszczeniem projektu
na stronie podmiotowej Biura Poselskiego posła do Parlamentu Europejskiego p. Julii Pitery.
Oświadczam,

świadomy/a

odpowiedzialności

prawnej

wynikającej

z

przekazania

nieprawdziwych informacji, że informacje zawarte we wniosku oraz dokumentach do niego
dołączonych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Imię, nazwisko oraz czytelny podpis wnioskodawcy(ów)
1.
2.
3.

Wniosek sporządzono (miejscowość, data): …………………………………………….

