§2.
Uczestnicy zadań
O dofinansowanie zadań w Obszarze 1: Aktywność naukowo - dydaktyczna mogą ubiegać
się osoby/zespoły, zwane dalej wnioskodawcami, spełniający następujące kryteria formalne:
1. Wnioskodawcy, będący pracownikami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, których profil działalności naukowo badawczej i dydaktycznej jest zgodny z działalnością prowadzoną na Wydziale.
2. Wnioskodawcy, będący uczestnikami Studiów Doktoranckich prowadzonych na
Wydziale.
3. Wnioskodawcy, będący studentami kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

§3.
Zasady aplikowania
1. Wnioskodawcy, ubiegający się o dofinansowanie zadań w Obszarze 1: Aktywność
naukowo - dydaktyczna wypełniają formularz rejestracyjny, umieszczony na stronie
internetowej
WCB
http://know.wroc.pl/
oraz
składają
wniosek
wraz
z wymaganymi załącznikami ze wskazaniem na tytuł poddziałania, o którym mowa w § 1
ust. 1) „Regulaminu aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania przez jednostki
Konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w ramach Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego" i oczekują na rozstrzygnięcie.
2. Wnioski składane mogą być na adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie
internetowej Wydziału lub w jego biurze.
3. „Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania przez jednostki Konsorcjum
Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego", „Zasady finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej
KNOW w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu" oraz wzory potrzebnych
dokumentów można pobrać ze strony Wykonawcy lub w jego biurze.
4. Aplikacja powinna zawierać:
1) Wniosek o dofinansowanie zadania - maksymalnie 1 str. (załącznik nr 1a).
2) Oświadczenie o finansowaniu zadania (załącznik nr 2).
3) Oświadczenie o statusie wnioskodawcy (załącznik nr 3).
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr
4)
5) Sprawozdanie z realizacji zadania (załącznik nr 5).
5. Nabór wniosków na realizację zadań finansowanych z dotacji projakościowej KNOW
odbywają się zgodnie § 3 „Regulaminu aplikowania o środki finansowe
i ich rozliczania przez jednostki Konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w
ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego".
§4.
Zasady finansowania
1. Procedura obejmuje dwa etapy:
1) Ocenę wniosku wraz z załącznikami pod względem formalnym, dokonywaną przez
Wydziałową Komisję Oceniającą KNOW w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wniosku.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wydziałowa Komisja Oceniająca
KNOW wzywa do uzupełnienia aplikacji w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania przez
wnioskodawcę, a po bezskutecznym upływie tego terminu pozostawia wniosek bez
rozpatrzenia.
2) Ocenę merytoryczną wniosku, dokonywaną przez Wydziałową Komisję Oceniającą
KNOW, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wniosku na podstawie kryteriów ustalonych
dla zadań w Obszarze 1, poddziałaniach 1-7, zgodnie z § 5 niniejszego dokumentu.
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2. Za przeprowadzenie naboru, ocenę złożonych wniosków oraz przygotowanie listy
rankingowej kandydatów i zadań rekomendowanych do finansowania odpowiada
Wydziałowa Komisja Oceniająca KNOW .
3. Ostateczna lista osób/zespołów, którym przyznano dofinansowanie, zwanych dalej
beneficjentami i zadań przyjętych do finansowania podawana jest do publicznej
wiadomości na stronie internetowej KNOW.
4. Rozstrzygnięcia Wydziałowej Komisji Oceniającej KNOW są ostateczne i nie przysługuje
od nich odwołanie.
5. Wydział może upowszechniać informacje o wynikach konkursów za pośrednictwem
internetu lub innych mediów w celu promocji KNOW.
§5.
Kryteria oceny merytorycznej wniosków o finansowanie zadań KNOW
Kryteria oceny merytorycznej wniosków o finansowanie zadań KNOW są następujące:
1. W Poddziałaniu 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji
naukowej pracownika z afiliacją macierzystego Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor:
1) Zgodność z profilem badań naukowych i działalności dydaktycznej prowadzonych na
Wydziale.
2) Ranga czasopisma, w którym ma się ukazać publikacja, określana na podstawie
współczynnika Impact Factor zgodnie z ostatnim opublikowanym Journal Citation
Report oraz punktacji na ostatniej dostępnej liście czasopism punktowanych,
ogłaszanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3) Liczba współautorów, będących pracownikami jednostek - Partnerów WCB.
4) Potwierdzenie przyjęcia publikacji przez wydawcę.
5) Zakres finansowania, to jest koszty tłumaczenia, recenzji i wydania publikacji.
2. W Poddziałaniu 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych:
1) Zgodność z profilem badań naukowych i działalności dydaktycznej prowadzonych na
Wydziale.
2) Zasięg (krajowy/międzynarodowy).
3) Liczba prelegentów/wykładowców/trenerów z podziałem na krajowych i zagranicznych.
4) Liczba uczestników z podziałem na pracowników/doktorantów/studentów Wydziału,
innych jednostek wchodzących w skład WCB, pozostałych uczestników.
5) Kalkulacja kosztów zadania, w tym:
a) koszty organizacyjne (sala, transport, strona internetowa, materiały biurowe,
tablice, stand-up'y, obsługa, usługi inne),
b) opracowanie i druk materiałów konferencyjnych (zaproszenia, foldery, publikacje
konferencyjne),
c) opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych,
d) koszty prelegentów/wykładowców/trenerów, to jest przejazdy, noclegi, wyżywienie i
honoraria.
3. W Poddziałaniu 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych:
1) Zgodność z profilem badań naukowych i działalności dydaktycznej prowadzonych na
Wydziale.
2) Miejsce (krajowa/zagraniczna).
3) Zasięg (krajowa/międzynarodowa).
4) Rodzaj wystąpienia (wystąpienie ustne, plakat).
5) Potwierdzenie przyjęcia wystąpienia.
6) Kalkulacja kosztów zadania, w tym:
a) koszty dojazdu,
b) koszty noclegu,
c) dieta,
d) wysokość opłaty wpisowej,
e) inne koszty, nie wymienione w podpunktach a) - d).
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