Dofinansowanie publikacji naukowych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii UAM
Celem niniejszego zadania jest zwiększenie jakości prac publikowanych przez pracowników i
doktorantów Wydziału Biologii UAM poprzez dofinansowanie części kosztów wydania publikacji w
renomowanych czasopismach naukowych.
1. O dofinansowanie lub refundację (i) kosztów korekty językowej manuskryptu, wykonanej
przez profesjonalny serwis edytorsko-językowy oraz (ii) opłat za Open Access mogą ubiegać
się pracownicy lub doktoranci Wydziału Biologii UAM będący autorami korespondencyjnymi
publikacji naukowych związanych z tematyką projektu KNOW, a przyjętych do druku w
czasopismach naukowych z listy JCR, które w danym roku mają współczynnik Impact Factor
większy niż 2 lub którym na liście A MNiSW przyznano punkty z I, II lub III poziomu punktacji
(np. w roku 2014 odpowiednio 50, 45 lub 40 punktów).
2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć
zamówienie publiczne na pokrycie wyżej wymienionych kosztów.
3. Wnioski o dofinansowanie z dokumentacją potwierdzającą konieczność wniesienia opłaty za
Open Access należy składać do koordynatora KNOW do spraw współpracy międzynarodowej
na adres e-mail biura KNOW (KNOW-RNA@amu.edu.pl), z dopiskiem w tytule „KNOWdofinansowanie publikacji”.
4. Osoby uzyskujące dofinansowanie w stosownym miejscu publikacji powinny umieścić
informację o wsparciu finansowym z projektu KNOW (This work was supported by the KNOW
RNA Research Centre in Poznań (No. 01/KNOW2/2014).
5. Osoby uzyskujące dofinansowanie są zobowiązane do przesłania wersji elektronicznej
publikacji.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesienie
poszczególnych wydatków w postaci faktur oraz przesłanie w wersji elektronicznej
wypełnionego opisów do poszczególnych faktur pobranych ze strony internetowej KNOW
(www.KNOW-RNA.amu.edu.pl).
7. Wysokość środków przeznaczonych w poszczególnych latach na realizację zadania
uzależniona jest od wysokości finansowania uzyskanego z MNiSzW. W roku kalendarzowym
2016 można wnioskować o 100% dofinansowania.

Aktywny udział pracowników i doktorantów Wydziału Biologii UAM w międzynarodowych
konferencjach naukowych
Celem niniejszego zadania jest zwiększenie udziału pracowników i doktorantów Wydziału Biologii
UAM w liczących się międzynarodowych konferencjach naukowych w celu prezentacji najnowszych
wyników badań dotyczących problematyki projektu KNOW.
1. O dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowych mogą ubiegać się
pracownicy i doktoranci Wydziału Biologii UAM będący autorami wystąpienia ustnego lub
plakatu na międzynarodowej konferencji naukowej.
2. Temat prezentacji (wystąpienia ustnego lub plakatu) musi być ściśle związany z głównymi
kierunkami projektu KNOW.
3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. złotych na osobę i dotyczy kosztów
przejazdu do i z miejscowości w której organizowana jest konferencja, opłatę konferencyjną,
obowiązkowe ubezpieczenia oraz diety.
4. O dofinansowanie można występować nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
5. Wnioski o dofinansowanie z dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie udziału w konferencji
należy składać do koordynatora KNOW do spraw współpracy międzynarodowej na adres email biura KNOW (KNOW-RNA@amu.edu.pl), z dopiskiem w tytule „KNOW-dofinansowanie
wyjazdu konferencyjnego”.
6. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o wsparciu finansowym z Projektu KNOW
wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania w wersji elektronicznej zgłoszenia wyjazdu
pobranego ze strony internetowej KNOW.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesienie
poszczególnych wydatków (opłata rejestracyjna, rachunek hotelowy, rachunki za bilety) oraz
przesłanie w wersji elektronicznej wypełnionego opisu do poszczególnych faktur pobranych
ze strony internetowej KNOW (www.KNOW-RNA.amu.edu.pl).
8. Osoby uzyskujące dofinansowanie powinny w stosownym miejscu prezentacji lub plakatu
zamieścić informację o wsparciu finansowym z projektu KNOW (This work was supported by
the KNOW RNA Research Centre in Poznań (No. 01/KNOW2/2014)).
9. Osoby uzyskujące dofinansowanie są zobowiązane do przesłania w terminie miesiąca wersji
elektronicznej następujących dokumentów: (1) sprawozdania z konferencji naukowej i (2)
programu konferencji, (3) abstraktu prezentacji ustnej lub plakatu oraz (4) plakatu lub
prezentacji ustnej w wersji PDF.
10. Wysokość środków przeznaczonych w poszczególnych latach na realizację zadania
uzależniona jest od wysokości finansowania uzyskanego z MNiSzW. W roku kalendarzowym
2016 można wnioskować o dofinansowanie w kwocie maksymalnie 5 tys. złotych na osobę.

Zwiększenie potencjału badawczego pracowników i doktorantów Wydziału Biologii UAM
Celem niniejszego zadania jest zwiększenie udziału pracowników i doktorantów Wydziału Biologii
UAM w szkoleniach specjalistycznych i krótkookresowych stażach naukowych w celu zwiększenia
potencjału badawczego z obszaru zadań projektu KNOW.
1. O dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach lub krótkookresowych stażach
naukowych (do trzech miesięcy) mogą ubiegać się pracownicy i doktoranci Wydziału Biologii
UAM.
2. Temat szkoleń lub obszar tematyczny badań prowadzonych w ramach krótkookresowych
staży musi być ściśle związany z głównymi kierunkami projektu KNOW.
3. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu szkoleniowego wynosi 5 tys. złotych na osobę, a
wyjazdu stażowego 10 tys. złotych na osobę i może dotyczyć kosztów przejazdu, opłat
szkoleniowych, zakwaterowania, obowiązkowego ubezpieczenia oraz diet.
4. O dofinansowanie można występować nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe.
5. Wnioski o dofinansowanie z dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie udziału w szkoleniu lub
zaproszenie na odbycie stażu wystawione przez jednostkę zapraszającą należy składać do
koordynatora KNOW do spraw współpracy międzynarodowej na adres e-mail biura KNOW
(KNOW-RNA@amu.edu.pl), z dopiskiem w tytule „KNOW-dofinansowanie szkoleń i staży”.
6. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o wsparciu finansowym z Projektu KNOW
wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania w wersji elektronicznej zgłoszenia wyjazdu
pobranego ze strony internetowej KNOW (www.KNOW-RNA.amu.edu.pl).
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesienie
poszczególnych wydatków (opłata rejestracyjna, rachunek hotelowy, rachunki za bilety)
8. Osoby uzyskujące dofinansowanie w stosownym miejscu publikacji, prezentacji ustnych lub
plakatów, będących wynikiem odbytych szkoleń i staży naukowych powinny zamieścić
informację o wsparciu finansowym z projektu KNOW (This work was supported by the KNOW
RNA Research Centre in Poznań (No. 01/KNOW2/2014).
9. Osoby uzyskujące dofinansowanie są zobowiązane do złożenia w wersji elektronicznej
krótkiego sprawozdania ze szkolenia lub stażu naukowego i programu szkolenia w terminie
nie dłuższym niż miesiąc po powrocie oraz wersji PDF publikacji, prezentacji ustnych lub
plakatów, będących wynikiem odbytych szkoleń i staży naukowych.
10. Wysokość środków przeznaczonych w poszczególnych latach na realizację zadania
uzależniona jest od wysokości finansowania uzyskanego z MNiSzW (w roku 2016 maksymalne
dofinansowanie to 5 tys. złotych).

Upowszechnianie wiedzy z zakresu badań nad RNA
Celem niniejszego zadania jest finansowe wsparcie organizacji konferencji naukowych
poświęconych najnowszym badaniom z zakresu tematycznego projektu KNOW.
1. O dofinansowanie kosztów organizacji konferencji naukowych lub wybranych sesji
konferencyjnych mogą się ubiegać pracownicy Wydziału Biologii będący członkami
komitetów organizacyjnych konferencji.
2. Temat konferencji lub jednej z sesji konferencyjnych musi być ściśle związany z głównymi
kierunkami projektu KNOW.
3. Maksymalna kwota dofinansowania organizacji konferencji wynosi 100 tys. złotych.
4. Wnioski o dofinansowanie konferencji należy składać do koordynatora KNOW do spraw
współpracy międzynarodowej na adres e-mail biura KNOW (KNOW-RNA@amu.edu.pl) z
dopiskiem w tytule „KNOW-dofinansowanie organizacji konferencji”.
5. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających poniesienie
poszczególnych wydatków wraz z opisem faktur.
6. Osoby uzyskujące dofinansowanie powinny w widocznym miejscu zamieścić informację o
wsparciu finansowym z projektu KNOW.
7. Osoby uzyskujące dofinansowanie są zobowiązane do złożenia w wersji elektronicznej
krótkiego sprawozdania z organizowanej konferencji lub sesji konferencyjnej oraz
dostarczenia programu konferencji w terminie nie dłuższym niż miesiąc po zakończeniu
konferencji.
8. Wysokość środków przeznaczonych w poszczególnych latach na realizację zadania
uzależniona jest od wysokości finansowania uzyskanego z MNiSzW.

