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POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejszy regulamin okesla z-asady uczestnicr*,a i reatizacji proleku ,.llielkopolska
Regionalna Inicjatyva l65lenaloici v' ohrgbie nuuk o iyciu ILnfu'ersttetu przyrodniczego
y: Poznuniu", na Wydziale Rolnictwa i Bioin2ynierii. Uniwersytetu przyrodniczego w
Poznaniu.

Projekt finansowany w ramach Progranru Ministra Nauki i Szkolnictwa wvzszeqo
,,Regionalna Inicj atywa Doskonalolci".

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 201 9 roku do 3 I grudnia 2022 roku zgodnie
z umow4 o finansowanie projektu nr 005/RiDi2018/19.

Celem projektu jest poprawa jakodci publikacji naukowych onz rv:1rost
umigdry-narodowienia Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii.

Projekt realizowany bgdzie w rarnach nastgpuj4cych dyscyplin naukowych: rolnictr.vo i
ogrodnictwo, nauki biologiczne, in2ynieria Srodowiska, g6mictwo i energelyka.

Udzial w projekcie jest bezplatny.

Projekt przeznaczony jesl dla pracownik6w naukowych zatrudnionych na Wydziale
Rolnictwa i Bioinzynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Regulamin projektu okredla zakres r.vsparcia. kryteria kwalifikacyjne dla kandydat<irv oraz
obowi4zki uczestnik6w poszczeg6lnych zadaniach.
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SLOWNIK POJI?C

2.1 VzyLe w regularninie okredlenia oznaczaj4:

e)

a) Wydzial - Wydzial Rolnictwa i Bioin2ynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w-

Poznaniu. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 PoznaA

Projekt - ,,Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonaloici w obrgbie nauk o Zyciu
Unirversytetu Przyrodniczego w Poznaniu" realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy
rv Poznaniu na podstawie umorvy o finansowanie pmjektu nr 005/RID/201 8/19.

Kandydat - osoba ubiegaj4ca sig o r.uyskanie finasowania na konkretne zadanie w
projekcie na podstawie zasad okeSlonych w regulaminiel

Uczestnik * osoba. kt6ra po spelnieniu wszystkich wymog6w okredlonych w regulaminie
zostala zaliwalifikorvana do udzialu w poszczeg<ilnych zadaniach realizowanych w
ramach projektu;

Koordynator - osoba nadzon!4ca realizacjg projektu na Wydziale Rolnictrva i
BioinZynierii, funlicjg t9 pelni dr inz. Bartlomiej Glina z Katedry Gleboznawsrw-a i
Oclrony Grunt6rv.

b)

d)
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s)

Komisja - komisja r.rydz.ialorva ds. realizacji projektu ,,Wielkopolska Regionalna
lnicjatywa Doskonalodci w obrgbie nauk o 2yciu Unirversytetu przyrodniczego w
Poznaniu" skladai4ca sig z przedstawicieli wszystkichjednosrek naukowych dzialaiqcych
na wydziale Rolnictvva i Bioinzynierii. powolana przez Dziekana wydzialu Rolnictrva i
Bioin2ynierii rv dniu 03.12.2018 na podsrawie pisma nr: wRB - 2751005/201g. kr6rei
przcwodniczy koordynator.

Strona internetowa wydzialu - seru'is internctorl Wydzialu znajduj4cy sig pod
adresem httns://rwib.up.poznan.pl

sJ
ZADANIA FINANSOW.A,NE W RAMACII PROJEKTU

3.1. Wsparcie finansowe oferowane jest na nastgpuj4ce zadania w projekcie:

a) StaZe naukorve w zagranicznych orirodkach naukouych;

b) Uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukorvych;

c) Wyjazdy studyjne do zagranicznych oSrodk6w naukorvych;

d) Pnyjazdy studyjne zagranicznych naukowc6w na Wydzial;

e) Finansowanie oplaty Open Access opublikowanych artykul6w naukowycht

f) Finansowanie korekty gramatycznej artykul6rv planowanych do opublikowania

czasopismach ze wskaznikiem Impact Factor;

g) Nagrody dla najlepszych artyl-ui6w naukowych *' obrgbie dyscypliny;

$4

ZASADY REALIZACJI ZADAN W LAMACI] PROJEKTU

4. I . Sta2e naukowe w zagranicznych o$rodkach naukowych.

4.1.1 Celem zadania jest podniesienie ilodci odbytych sta2y naukowych przez
pracownik6w naukowych zatrudnionych na Wydziale.

4. i .2 W ramach projektu zaklada sig finansowanie I 8 sta2y zagranicznych.

4.1 .3 Minimalny czas trwania staZu naukowego wynosi 1 miesi4c.

4.1.4 Kandydat staraj4cy sig o finansowanie zadania zobowi4zNry jest zlo|yt. nastgpuj4cy
komplet dokument5w: wypelniony wniosek (formularz dostgpnym na stronie
intemetowej Wydziatu), potrvierdzenie przyjgcia na stzrZ podpisane przez osobg
reprezentuj4c4 jednostkg przyjmuj4c4, opis dorobku naukowego za 4 ostatnie lata
(publikacje oraz realizowane projekty), opis badari planowanych do realizacji w
trakcie sta2u, kr6tki opis sylwetki opiekuna stazu.

3 | i i . r ,: a



4.1.5 Krvotg finansowania zadania ustala sig na podstawie wniosku zlo2onego przez
kandydata. Maksymalna kwota finansorvania pojedynczego rivyjazdu wynosi
12 000 zl. Przyznane Srodki finansowe slu24 pokryciu koszt6rv wy2ywienia
(wysokodi diety wg. rozporzqdzenia Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 29
stycznia 2013) i zakwaterowania (25% limitu na nocleg wg. rozporz4dzenia Mi'istra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 lub wg. rachunk6rv) oraz
transportu (koszt bilet6w lotnicz_vch lub kilometr6wki).

4.1.6 Occny wniosk6w zlozonych osobiScie lub przeslanych na adres e_mail
wribrid@up.pozn an,pl przez kandydat6rv dokonuje koordynator wraz z komisjq.

4.1.7 Uczestnik zadania zobowi4zany jest do zlo2enia raportu (fomrularz dostgpny na
stronie intemetowej Wydziatru) z odbytego srazu do koordynatora wydzialorvego rv
temrinie 2 lvgodni od zakoriczenia sta2u.

4.2. [Jczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych.

4.2.1 Celem zadaniajest podniesienie liczby pracorvnik6w naukowych .*rydzialu bior4cych
udzial w zagranicznych konferencjach naukonych.

4.2.2 W ramachp:rojektu zaklada sig finansowanie 4 6 wyjazdlw nazauraniczne konferencle
naukowe.

4.2.3 Kandydat staraj4cy sig o uzyskanie finansorvania zadania zoborvi4zany lest zlo2y(
rvypelniony rvniosek (lbrmularz dostgpnym na stronie internetowej Wydzialu), z
podaniem kosztu uczestnictwa w konferencji. tytulem w).st4pienia oraz
potwierdzeniem zakwalifikowania do wystqpienia ustnego.

4.2.4 Udzial w konlerencji jest finansowany w ramach projektu tylko jedli kandydat planuje
wygloszenie referatu na konfelencj i.

4.2.5 Kwotg finansowania zadania ustala sig na podstawie rvniosku zlozonego przez
kandydata. Maksymalna krvota finansowania po-fedynczego wyjazdu wy'nosi 6 000 zl.
Przyznane Srodki finansowe sluiq pokryciu koszt6w oplaty konferencyjnel.
r.ryzywienia (wysokodi diety wg. rozporzqdzeniaMhristra Pracy i Potityki Spolecznel
z. dnia 29 stycznia 201 3), zak$aterowania (25% limitu na nocleg wg. rozporz4dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spoleczn ej z dnia 29 stycznia 2013 lub rvg_ rachunk6w) oraz
transportu (koszt bilet6w lotniczych lub kilometr6wki).

4.2.6 Oceny wniosk6w zloZonych osobi6cie lub przeslanych na adres e-nrail
wribrid@up.ooznan.ol przez kandydat6w dokonuje koordynator wraz z konisj4.

4.2.7 Uczestntk zadunia zobowi4zany jest do zloZenia raportu (formular.z dostgpny na
stronie internetowej Wydziahr) z wyjazdu na konferencjg do koordynatora
wydzialowego w tenninie 2 tygodni od zakoriczenia koni'erencji.

4.3. Wyjazdy studyjne do zagranicznych oSrodk6w naukowych.

4.3.1 Celem zadania jest podniesienie liczby pracownik6w naukorvl,ch Wydzialu
wyje2dzajqcych do zagranicznych o$rodk6u' naukorych z cyklem wyklad6w.
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4.3.2 W ramach projektu zaklada sig tinansowanie 30 nyjazd6w studyjnych.

4.3.3 Kandydat starai4cy siq o uzyskanie finansor.vania zadania zobowi4zan-v jest zlo'yc
wypelniony wniosek (formularz dostgpnym na stronie intemetorvej Wydziatru| z.

podaniem temat6w i ilodci wyklad6w planowa'ych do wygloszenia oraz potrvierdzerue
przyjEcia podpisane przez osobg reprezentu.i4c4 j ednostkg przyjmuj4ca.

4.3.4 Minimalny czas trwania rvyjazdu irynosi 4.:r maksymalny 5 dni. nie uwzglEdniaj4c
czasu podr62y.

4.3.5 Kwotg finansowania zadania ustala sig na podstawie rvniosku zl,olonego przez
kandydata. Maksymalna kwota finansorvania pojedynczego wyjazdu urynosi 3 000 zl.
Przyznane drodki finansowe siuzq pokryciu koszt6w wyZywienia (wysokoSi diety wg.
rozporzqdzeria Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnta 29 stycznia 2013) i
zakwaterorvania (25Yo limitu na nocleg wg. rozporzqdzenia Miniska pracy i polirvkr
Spolecznej z dnra 29 stycznia 2013 lub wg. rachu'k6w) oraz transportu (koszt bilet6w
lotniczych hrb kilometr6wki).

4.3.6 Oceny wniosk6w zlo2onych osobiScie lub przeslanych na adres e-mail
wribrid@up.poznan.pl przez kandydat6w dokonuje koordynator wraz z komisj4.

4.3.7 uczestnik zadania zobowi4zany jest do zlo2enia raporru (ibrmularz dostqpny na stronie
internetowej Wydzialu) z wyjazd,t studyjnego do koordynatora wydzialowego w
terminie 2 tygodni od zakohczenia zadania.

4.4 Przyjazdy studyjne zagranicznych naukowc6w na Wydzial.

4.4.1 Celem zadania jest podniesienie liczbv pracownik6w uaukowych Wydzialu
wyjeZdzaj4cych do zagranicznych o6rodk6w naukowych z cyklem wyklad6w.

4.4.2 W rarnach projektu zaklada sig finansowanie 1 6 przyjazddw studyjnych.

4.4.3 Osoba zaprauaj4ca naukowca z zagranicy- zobowi4zana jest zloiryt wypehriony
wniosek (fonnularz dostgpnym na stronie intemetowej Wydzialu), z podaniem temat6w
i ilodci wyklad6w planowanych do wygloszenia oraz- opisem sylwetki osoby
zaptaszasej.

4.4.4 Minimalny czas trwania pobytu ilynosi 4. a maks-vnralny 5 dni. nie uwzglgdniaj4c czasu
podr62y.

4.4.5 Maksymalna kwota finansowania pojedynczego przyjazdu wyllosi 3 000 zl. przyznane
Srodki finansowe slu24 pokryciu koszt6w wyZywienia (dieta 120 zlldzieh),
zakwaterowania (wedlug rachunk6w) oraz transportu (koszt bilet6w lohriczych lub
kilonretr6wki).

4.4.6 Oceny wniosk6w z,loinnych osobiScie lub przeslanych na adres e-mail
wribrid@up.poznan.pl przez kandydat6w dokonu.je koordynator *'raz z komisj4.
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4.7. Nagrody za najlepsze artykuly naukowe w obrgbie dyscypliny

4.7.1 celem zadania jest motyrvacja pracownik6w naukorvlch do publikowa'ia artyku.l6w.r,
najlepszych czasopismach naukowych.

4.7 .2 w ramacb projektu na ten cel zostal,y przeznaczone nastgpui4cej kwoty w poszczeg6|rych
dyscyplinach naukor,vych: rolnictwo i ogrodnictwo/inzynieria drodowiska, g6rnictwo i
energetyka (darvna Agronomia) - 28 000 zllrok, nauki biolosiczne/rolnictwo i
ogrodnictwo idawna Biotechnologia) - l5 000 ztlrok.

4.7.3 wysokosi oraz ilojd nagr6d w poszczeg6lnych dyscyplinach prezentuje poni2sza tabela:

ROAS NB/RO
1 6000 zl 6040 zl
2 5000 zl 5000 ztr

3 4000 zl 4000 zl
200O zl

5 2000 zl
o 2000 z\
7 2000 zl
8 2400 z*

9 1500 zl
l0 I 500 zl

ObjaSnienie: RO - rolnictwo i ogrodnictwo, inzynieria Srodowiska. 96rnictwo i
energetyka, NB - nauki biologiczne

4.7.4 Lista publikacji (tytul publikacji, nazw'a czasopisma. ilod6 punkt6w wg. lisry MNiSW,
aktualny Impact Factor oraz spis autor6w rvraz z procentowym udziaiem)
proponorvanych do nagrodyjest przygotowywana pzez cz.lonk6w komisji na podstawie
raykazu dostgpnego w Bibliotece Gl6wnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w poznaniu i
przekazywana koordynatorowi do kofica pazdziernika roku kalendarzowego.

4.7.5 Artykuly opublikowane w listopadzie i grudniu roku 2019, 2020 oraz.2021 mog4 zos:rae
zgloszone do nagrody w roku nastgpnyrn. Wyjqtek stanowi ostatni rok realizacji projektu
(2022) w kt6rym artykuly opublikowane w listopadzie i grudniu nie bgdq braly udzialu
w postgpowaniu o nagrodg.

4.7.6 W postgpowaniu o pnyznante nagrody pod uwagE brane s4 tylko artykuly, kt6rych
korekta gramatyczna lub oplata Open Access zostaiv sfinansorvane ze Srodk6w projektu.
Fakt finansowania w ramach projektu musi zostad $ykazany poprzez umieszczenie n'
artykule (sekcja Acknowledgment) nastgpuj4ccj notatki:
,,The publication was co-fnanced within the .framework of Ministry of Science and
Higher Education programme os "Regional Initiative Exccllence" in years 2019-2022.
P roi ect No. 005iRID/2 0 I 8/ I 9 ".

4.7.7 Ltstj nagrodzonych publikacji przygotowuje koordynator wraz z komisi4 na podstawie
przyjgtycli kryteri6w.
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KR'TERTA K'ALTFTKACyJNE ol,l zooo* w RAMACH pRoJEKTU

5.1 . Staze naukowe u'zagranicznych oirodkach naukotvych

5.1.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie dorobku
naukowego kandydata (publikacje, projekty lradawcze) za ostatnie 4 lata oraz ooisu
badan planowanych do rykonania w trakcie sta2u naukowego

5. L2 w przypadk-u kandydata zatrudnionego na wydziale przez okres k6 tszl niz 4 lata, ocena
dorobku dokonywanajest na podstawie calegn okresu zatrudnienia.

5.1 .3 Gl6wne k1'terium stanowi Srednia liczba punkt6w (wg. listy MNiSW) za publikacjg na
rok.

5.1.4 Dodatkolvy'm kryterium kwalifikacyjnynr jest ocena jednostki przyjmuj4cej
dokonywana w oparciu o listg rankingow4 uczelni nyZszych opublikowan4 na stronie
intemetowej - wwr'.webometrics.infb

5.2. Uczestnict\r'o w zagranicznych konferencjach naukowych

5.2.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny
umiosku zlozonego przez kandydata. Pienvszeristwo finansowania maj4 osoby
ubiegaj4ce sig po raz pierwszy o finansowanie wyjazdu na konferencje.

5.2.2 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest zasiEg oraz presti2 konferencji.

5.3. Wyjazdy studyjne do zagranicznych odrodk6w naukowych

5.3.1 Kwalifikacji do finansorvania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny
wniosku zlozone go pnez kandydata.

5.3.2 Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jesr ocena jednostki przyjmuj4cej
dokonywana w oparciu o listg rankingow4 uczelni wylszych opublikowan4 na stronie
intemelowej - www.webometrics.info

5.4. Przyjazdy sudyjne zagranicztych r.raukowc6w na Wydzial

5.4.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny
wniosku zlo2onego przez osobg zapraszaj4c4 naukowca z zagranicy.

5.5. Finansowanie oplaty Open Access opublikowanych artvkul6w' naukoqych

5.5.1 Krrvalifikacji do finansowania dokonuje koordynator oraz komisja na podstawie oceny
wniosku zlohonego przez kandydata.

5.5.2 Prz,y jednoczesnej ocenie kilku wniosk6w. pienvszeistwo finansowaniajest ustalane na
podstawie ilo6ci punkt6w (lista MNiSW) oraz aktualnego wskalnika lmpact Factor (wg.
Web of Science) czasopisma, w kt6rym opublikowano artykul.
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5.6. Finansowanie korekty gramatycznej artykul6'w planowanych do opublikowania w
czasopismach ze wskaznikiem Impact Factor

5.6.1 Kwalifikacji do finansowania dokonuje koordynator otaz komisja na podstawie oceny
formularza aplikacyjnego przedstawionego przez kandydata.

5.7. Nagrody za najlepsze artykuly naukowe w obrgbie dyscypliny

5.7.1 Listg rankingorvq publikacji tworzy koordynator oraz komisja na podstawie przyigtych
kryted6w.

5.7.2 Gl6wnym kryterium r62nicujqcym zgloszone publikacje jest iloSi punkt6w wg. lisq
MNiSW, z nastgpuj4cymi wyj4tkami:

a) Przy jednakowej ilodci punkt6w (publikacje 200, 140 i 100 punktowe) o miejscu
na lidcie rankingowej decyduje aktualny wskaznik Impact Factor wg. bazy Web of
Science;

b) Prry jednakowej iloSci punkt6w (publikacje 200, 140 i 100 punkrowe) oraz
jednakowym wska:2niku Impact Factor (wg. bazy Web of Science), o miejscu na
liScie rankingo*'ej decyduje kolejno36 oraz procentowy udzial autor6w z danej
dyscypliny;

c) Przy ocenie publikacji 70 i 40 punktowych. o miejscu na li5cie rankingowej
decyduje liczba punkt6w wnoszonych do ewaluacji dyscypliny przez autor6w
publikacji.
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posrn*owrel.feroucowe

6.1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozs8zygane s+ przcz koordynatora i
komisjg wy&ialowq

6.2, ostateczna interpretacja regulaminu projektu nale2y do koordynatora i komisj i wydzialowej.

6.3. Komisja wydzialowa zashzega sobie mo2liwo66 zmiany regulaminu. Wszelkie aniany b9d4
umieszczane na sfonie intemetowej wydzialu.

6.4. Rcgulamin dostepny jest na stronie interneto$'ej wydzialu.

6.5. Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem jego podpisania-

Poanai, dnia 08.01.2021

Dr in2. Barthmiej Glina
wvozrrtuPfli!&6Slioonrcnnr

(podpis koordynatora Wydzialowego) (podpis'Dziekana Wy&iah)
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