
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

 

„Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk 

o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 

 

 

Wydział Technologii Drewna 

 

  



§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i realizacji projektu „Wielkopolska Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” na 

Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

2. Projekt finansowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości”. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2022 roku zgodnie 

z umową o finansowanie projektu nr 005/RID/2018/19. 

4. Celem projektu jest poprawa jakości publikacji naukowych oraz wzrost umiędzynarodowienia 

badań naukowych na Wydziale Technologii Drewna. 

5. Projekt realizowany jest w ramach dyscypliny naukowej „nauki leśne”. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Projekt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Technologii Drewna na wszystkich stopniach 

kształcenia, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, zatrudnionych na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. 

8. Regulamin projektu określa zakres wsparcia, kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów oraz 

obowiązki beneficjentów w ramach poszczególnych zadań. 

 

§ 2. SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Wydział – Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska 

Polskiego 28, 60-637 Poznań; 

2) Projekt – „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu na podstawie umowy o finansowanie projektu nr 005/RID/2018/19; 

3) Kandydat – osoba ubiegająca się o uzyskanie finasowania na konkretne zadanie w projekcie na 

podstawie zasad określonych w regulaminie; 

4) Beneficjent – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie 

została zakwalifikowana do udziału w poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach 

projektu, beneficjentów wskazano w § 1 ust. 7; 

5) Koordynator – osoba nadzorująca realizację projektu na Wydziale, funkcję tę pełnią dr inż. 

Waldemar Perdoch (Instytut Chemicznej Technologii Drewna) oraz mgr inż. Adam Majewski 

(Katedra Meblarstwa); 

6) Komisja – komisja wydziałowa ds. realizacji projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w składzie: 

Wiesław Olek (przewodniczący), Waldemar Perdoch (koordynator wydziałowy), Adam 

Majewski (koordynator wydziałowy), powołana przez Dziekana Wydziału Technologii Drewna 

w dniu 11 kwietnia 2019 r. na podstawie zarządzenia nr 1/2019.  

7) Strona internetowa Wydziału – serwis internetowy Wydziału znajdujący się pod adresem 

https://wtd.up.poznan.pl. 

 

  



§ 3. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

Wsparcie finansowe oferowane jest na następujące zadania zdefiniowane w Projekcie: 

1) zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, 

indeksowanych, międzynarodowych bazach bibliograficznych; 

2) zwiększenie liczby patentów na wynalazki zgłoszone do baz PCT i EPO patenty; 

3) zwiększenie kompetencji naukowych ukierunkowanych na podniesienie jakości 

opracowywanych publikacji; 

4) zwiększenie mobilności młodych naukowców na arenie międzynarodowej; 

5) rozwój metod dydaktycznych ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia na 

kierunkach studiów. 

 

§ 4. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU 

1. Zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, 

indeksowanych, międzynarodowych bazach bibliograficznych: 

1) celem zadania jest zwiększenie liczby i poprawa jakości artykułów naukowych 

publikowanych przez pracowników i doktorantów Wydziału; 

2) finansowaniu podlegają: 

a) opłaty Open Access dla artykułów publikowanych w czasopismach posiadających 

minimum 100 pkt wg wykazu MNiSW1 z dnia 31 lipca 2019 roku; 

b) opłaty związane z kosztami publikacji artykułów publikowanych w czasopismach 

posiadających minimum 100 pkt wg wykazu MNiSW1 z dnia 31 lipca 2019 roku; 

c) korekty językowe artykułów publikowanych w czasopismach posiadających minimum 

100 pkt wg wykazu MNiSW1 z dnia 31 lipca 2019 roku; 

3) finansowanie przyznawane jest w sposób ciągły: 

a) Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zobowiązany jest złożyć wypełniony 

wniosek (Załącznik 1 - formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału) na adres 

e-mail wtdrid@up.poznan.pl; 

b) dofinansowywane są wszystkie zgłoszone publikacje, które spełniają kryteria ujęte 

w § 4 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5, aż do wyczerpania przeznaczonych na to środków. 

2. Nagrody za najlepsze artykuły naukowe na Wydziale - celem zadania jest motywacja 

pracowników Wydziału Technologii Drewna do publikowania artykułów w wysoko 

punktowanych czasopismach naukowych: 

1) w konkursie na najlepsze artykuły naukowe będą brane pod uwagę tylko te publikacje, 

których punktacja w czasopismach wynosiła minimum 100 pkt wg wykazu MNiSW1 z dnia 

31 lipca roku 2019; 

2) artykuły opublikowane w danym roku trwania Projektu, a wpływające na rozwój 

dyscypliny „nauki leśne”, podlegają zgłoszeniu do premii w postaci nagrody pieniężnej. 

Kwoty nagród wraz z punktacją zamieszczono w tabeli 1; 

 
1 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów 
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Tabela 1. Kwoty nagród w zależności od liczby punktów za publikację 

Liczba punktów wg 

wytycznych MNiSW 
Kwota nagrody brutto (zł) 

200 5000 

140 4000 

100 2500 

 

3) lista publikacji (tytuł publikacji, nazwa czasopisma, liczba punktów wg listy MNiSW, 

aktualny Impact Factor oraz spis autorów wraz z procentowym udziałem określonym przez 

współautorów w ich oświadczeniach) proponowanych do nagrody jest przygotowywana przez 

członków Komisji na podstawie wykazu dostępnego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu i przekazywana Koordynatorowi do końca października danego 

roku kalendarzowego; 

4) artykuły opublikowane w listopadzie i grudniu lat: 2019, 2020 oraz 2021 mogą zostać 

zgłoszone do nagrody w roku następnym. Wyjątek stanowi ostatni rok realizacji projektu, 

tj. 2022, w którym artykuły opublikowane w listopadzie i grudniu nie będą brały udziału w 

postępowaniu o nagrodę. Dofinansowaniu wymienionemu w § 4 ust. 1  oraz § 4 ust. 2 

podlegają wyłącznie artykuły zawierające afiliację Wydziału Technologii Drewna 

i przynajmniej jeden ze współautorów jest zatrudniony na umowę o pracę na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. W przypadku publikacji, których współautorami są studenci oraz 

doktoranci niezatrudnieni na umowę o pracę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a 

także osoby spoza Wydziału, dofinansowanie następuje jedynie w zakresie odpowiadającym 

rzeczywistemu udziałowi współautora/współautorów posiadających umowę o pracę na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Udział ten określa się na podstawie pisemnych 

oświadczeń składanych przez wszystkich współautorów publikacji; 

5) wszystkie dofinansowywane w ramach Projektu artykuły muszą obligatoryjnie zawierać 

dopisek: „Acknowledgements. The paper was financed within the framework of Ministry 

of Science and Higher Education programme ‘Regional Initiative of Excellence’ in years 

2019-2022, Project No. 005/RID/2018/19.” lub „Acknowledgements. The paper was partially 

financed within the framework of Ministry of Science and Higher Education programme 

‘Regional Initiative of Excellence’ in years 2019-2022, Project No. 005/RID/2018/19.” 

Wyjątek stanowią publikacje wysłane do recenzji przed dniem 1 czerwca 2019 roku, które 

pomimo braku dopisku mogą być współfinansowane w ramach niniejszego projektu. 

3. Zwiększenie liczby patentów na wynalazki, zgłoszonych do baz PCT i EPO - celem zadania jest 

zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych w dyscyplinie naukowej „nauki leśne”, dotyczy to 

szczególnie zgłoszeń o zasięgu międzynarodowym. Działania te mają na celu zwiększenie 

poziomu wynalazczości, zwłaszcza w regionie Wielkopolski, co wpisuje się w regionalną 

strategię województwa. Zgłoszenia patentowe, a przede wszystkim uzyskane patenty i ich 

ochrona, przyczynią się do zwiększenia poziomu ochrony wyników badań naukowych, 

a w efekcie podniesienia konkurencyjności Wydziału na arenie międzynarodowej: 

1) przyznanie środków na finansowanie zgłoszeń patentowych i opłaty patentowe będzie 

udzielane na podstawie kolejności zgłoszeń oraz pozytywnej oceny Rzecznika 

Patentowego, dotyczącej zdolności patentowej wynalazku (w pierwszej kolejności 

finansowane i dofinansowywane będą zgłoszenia patentowe do UPRP); 

2) dofinansowaniu podlegają wyłącznie zgłoszenia patentowe posiadające afiliację Wydziału 

Technologii Drewna. W przypadku zgłoszeń patentowych, których współautorami są także 

osoby spoza Wydziału, dofinansowanie następuje jedynie w zakresie odpowiadającym 



rzeczywistemu udziałowi współautora/współautorów o afiliacji Wydziału Technologii 

Drewna. Udział ten określa się na podstawie pisemnego oświadczenia, składanego przez 

wszystkich współautorów zgłoszenia patentowego. 

3) Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zobowiązany jest złożyć wypełniony 

wniosek (Załącznik 2 - formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału) na adres e-

mail wtdrid@up.poznan.pl; 

4. Zwiększenie kompetencji naukowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości 

opracowywanych publikacji - celem zadania jest podniesienie jakości publikowanych wyników 

badań przez doszkalanie studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, realizujących prace badawcze na Wydziale: 

1) w ramach zadania realizowane będą szkolenia ze specjalistycznego oprogramowania 

komputerowego wspomagającego działalność naukową i dydaktyczną (np. Statistica, 

Abaqus itp.) oraz narzędzi informatycznych usprawniających zarządzanie projektami 

i prace administracyjne; 

2) Kandydat starający się o finansowanie zadania zobowiązany jest złożyć wniosek 

(Załącznik 3 - formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału) wraz z listem 

motywacyjnym, zawierającym uzasadnienie oraz określenie spodziewanych korzyści dla 

Wydziału z realizacji zadania, na adres e-mail wtdrid@up.poznan.pl; 

3) oceny wniosków dokonuje Komisja na podstawie załączonych listów motywacyjnych. 

5. Zwiększenie mobilności młodych naukowców na arenie międzynarodowej - celem zadania jest 

zwiększenie mobilności młodych naukowców dzięki dofinansowaniu staży naukowych oraz 

uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych: 

1) w ramach Projektu zakłada się finansowanie minimum 6 staży naukowych; 

2) Beneficjentami zadania mogą być doktoranci oraz młodzi naukowcy (wg definicji Early 

Stage Researchers - ERS). W przypadku niewykorzystania środków, w dodatkowym 

konkursie Beneficjentami zadania będą mogli być studenci Wydziału na wszystkich 

stopniach kształcenia, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi; 

3) minimalny czas trwania stażu naukowego wynosi 18 dni miesiąc; 

4) staż naukowy musi odbyć się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

5) Kandydat starający się o finansowanie zadania zobowiązany jest złożyć wniosek 

wypełniony w języku angielskim (Załącznik 4 - formularz dostępny na stronie internetowej 

Wydziału), zawierający następujące treści: 

a) czas i miejsce planowanego stażu naukowego; 

b) streszczenie celu i zakresu stażu naukowego (1/2 strony); 

c) plan pracy do wykonania (1 strona); 

d) list motywacyjny określający spodziewane korzyści dla stażysty, Katedry/Instytutu 

i Wydziału; 

e) CV kandydata; 

f) list potwierdzający przyjęcie na staż w instytucji przyjmującej; 

6) kwotę finansowania zadania ustala się na podstawie wniosku złożonego przez kandydata. 

Maksymalna kwota finansowania pojedynczego wyjazdu wynosi 6 000 zł. Przyznane 

środki finansowe służą pokryciu kosztów wyżywienia (wysokość diety wg rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013) i zakwaterowania (25% limitu 

na nocleg wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 

lub wg rachunków) oraz transportu (koszt biletów lotniczych lub kilometrówki); 

7) oceny wniosków przesłanych na adres e-mail wtdrid@up.poznan.pl przez kandydatów 

dokonuje Koordynator wraz z Komisją; 
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8) Beneficjent zadania zobowiązany jest do złożenia raportu (Załącznik 5 - formularz 

dostępny na stronie internetowej Wydziału) z odbytego stażu do Koordynatora 

wydziałowego w terminie 2 tygodni od zakończenia stażu.  

6. Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych: 

1) w ramach projektu zakłada się finansowanie 6 wyjazdów na zagraniczne konferencje 

naukowe; 

2) Beneficjentem zadania mogą być doktoranci oraz młodzi naukowcy (wg definicji Early 

Stage Reserchers - ERS). W przypadku niewykorzystania środków, w dodatkowym 

konkursie Beneficjentami zadania będą mogli być studenci Wydziału na wszystkich 

stopniach kształcenia, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi; 

3) kwotę finansowania zadania ustala się na podstawie wniosku złożonego przez kandydata. 

Maksymalna kwota finansowania pojedynczego wyjazdu wynosi 4 500 zł. Przyznane 

środki finansowe służą pokryciu kosztów wyżywienia (wysokość diety wg. rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.) i zakwaterowania (25% 

limitu na nocleg wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 

2013 lub wg. rachunków), transportu (koszt biletów lotniczych lub kilometrówki) oraz 

kosztów opłaty konferencyjnej; 

4) Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zadania zobowiązany jest złożyć 

wypełniony wniosek (Załącznik 6 - formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału), 

z podaniem kosztu uczestnictwa w konferencji oraz tytułem wystąpienia; 

5) udział w konferencji jest finansowany w ramach Projektu tylko, jeśli kandydat planuje 

wygłoszenie referatu na konferencji;  

6) oceny wniosków złożonych przez kandydatów na adres e-mail wtdrid@up.poznan.pl 

dokonuje Koordynator wraz z Komisją. 

7. Rozwój metod dydaktycznych, ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia na 

kierunkach studiów - celem zadania jest zakup unikatowych urządzeń wzbogacających 

i usprawniających proces dydaktyczny w ramach prowadzonych pionierskich kierunków studiów 

oraz finansowanie przygotowania i publikacji podręczników wspierających proces dydaktyczny 

na Wydziale: 

1) finansowanie zakupu unikatowych urządzeń następuje pod warunkiem, że jednostka:  

a) nie dysponuje aparaturą, która mogłaby zostać użyta zamiennie, a uzyskanie dostępu 

do takiej aparatury w innej jednostce jest niemożliwe lub nieuzasadnione 

ekonomicznie; 

b) wykaże zasadność modernizacji aktualnie posiadanych urządzeń; 

2) finansowanie zostanie rozstrzygnięte w formie konkursu, do którego przystąpić mogą 

jednostki organizacyjne Wydziału zaangażowane w dydaktykę na kierunkach studiów 

realizowanych przez Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. Data rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszona przez Koordynatorów 

Projektu; 

3) sposób ubiegania się o dofinansowanie: wnioskodawca wypełnia formularz dostępny na 

stronie internetowej Wydziału wraz z oświadczeniem kierownika jednostki organizacyjnej 

Wydziału (Załącznik 7 - wzór będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału z dniem 

ogłoszenia konkursu zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 6). Należy zawrzeć również załączniki 

zawierające: wykaz urządzeń do zakupu, informację merytoryczną z uzasadnieniem 

konieczności zakupu, spodziewane korzyści wynikające z zakupu i użytkowania urządzeń; 

4) oceny merytorycznej wniosków dokonuje Koordynator wraz z Komisją; 



5) finansowanie przewidziane jest na dany rok trwania Projektu, a kwota dofinansowania 

rozumiana jako cena nabycia urządzeń nie powinna być większa niż 25 000 zł brutto; 

6) środki finansowe dla zadania § 4 ust. 7 przyznane zostaną w jednym konkursie ogłoszonym 

w 2019 roku, a realizacja zadania będzie trwała przez 4 lata trwania projektu. 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Koordynatora 

i Komisję.  

2. Ostateczna interpretacja regulaminu projektu należy do Koordynatora i Komisji. 

3. Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na 

stronie internetowej Wydziału.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

Poznań, dnia 23 września 2019 r.   


