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.

