ZASADY
finansowania konferencji, szkół i spotkań badawczych
przez Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM)
ze środków programu KNOW
I. Zasady ogólne.
1. Finansowanie konferencji, szkół i spotkań badawczych przez WCNM ma
prowadzić do zwiększania potencjału badawczego instytucji naukowych
wchodzących w skład WCNM (IMPAN i MIMUW) i rozpoznawalności matematycznego
ośrodka warszawskiego zarówno w kraju jak i za granicą.
2. Finansowanie prowadzone jest w czterech kategoriach:
2.1. Dofinansowanie spotkań organizowanych przez Centrum Banacha.
2.2. Dofinansowanie konferencji i szkół współorganizowanych przez
jednostki WCNM, w drodze konkursów.
2.3. Finansowanie małych spotkań badawczych (w tym workshop'ów i krótkich
wizyt naukowych zaproszonych gości połączonych z wykładami) i szkół
bezpośrednio przez Zarząd WCNM.
2.4. Konferencje organizowane przez Zarząd lub na jego zlecenie.
3. Dofinansowanie spotkań naukowych przez WCNM odbywa się wyłącznie ze
środków programu KNOW, otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Każde spotkanie może otrzymywać dofinansowanie tylko w jednej z
powyższych kategorii.
4. Informacje o spotkaniach naukowych finansowanych przez WCNM są
umieszczane na stronach internetowych WCNM. Organizatorzy konferencji mają
obowiązek do zaznaczenia faktu otrzymania dofinansowania z WCNM w
materiałach promocyjnych, konferencyjnych i pokonferencyjnych.
II. Dofinansowanie konferencji, szkół i spotkań grup badawczych
organizowanych w ramach Międzynarodowego Centrum Matematycznego im.
Stefana Banacha.
1. Decyzja o finansowaniu imprezy jest podejmowana przez Radę WCNM na
podstawie rekomendacji Centrum Banacha.
2. Priorytet w uzyskiwaniu finansowania mają imprezy naukowe wspierające
działalność grup badawczych działających w ramach WCNM.
III. Dofinansowanie konferencji i szkół współorganizowanych przez
jednostki WCNM, w drodze konkursu.
1. Konkurs na dofinansowanie konferencji i szkół przez WCNM ogłaszany jest
raz do roku na jesieni (wrzesień - listopad) i rozstrzygany w ciągu
miesiąca od daty składania wniosków.
2. Skład Komisji Konkursowej jest proponowany przez Zarząd WCNM i
zatwierdzany przez Radę WCNM, która powołuje przewodniczącego komisji.
3. Wniosek o dofinansowanie konferencji lub szkoły musi zawierać:
3.1. Tytuł konferencji, termin i miejsce spotkania, liczbę uczestników.
3.2. Nazwiska organizatorów oraz skład komitetu naukowego (o ile dotyczy)

z zaznaczeniem ich afiliacji.
3.3. Nazwisko organizatora, pracownika jednej z instytucji tworzących
WCNM, który będzie odpowiedzialny za rozliczenie wydatków spotkania
naukowego finansowanych przez WCNM.
3.4. Plan naukowy, w tym liczbę i tematykę odczytów.
3.5. Plan finansowy.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej może zwrócić się do organizatorów o
dodatkowe informacje, które powinny zostać mu niezwłocznie udzielone.
5. Dofinansowywanie konferencji i szkół na drodze konkursu przyznawane
jest do wysokości 35% całości kosztów organizacji spotkania.
IV. Finansowanie małych spotkań badawczych i szkół organizowanych przez
grupy badawcze działające w ramach WCNM.
1. Wnioski o dofinansowanie organizacji małych spotkań badawczych i szkół
należy składać poprzez stronę http://wcmcs.edu.pl/submit-application. W
okresie poza-wakacyjnym wnioski są rozstrzygane w ciągu dwóch tygodni od
daty złożenia. Decyzja jest podejmowana przez Zarząd zwykłą większością
głosów, głosowanie poprzez e-mail jest dopuszczalne.
2. Wniosek o dofinansowanie małego spotkania badawczego lub szkoły musi
zawierać:
2.1. Tytuł, termin i miejsce spotkania, liczbę uczestników.
2.2. Nazwiska organizatorów oraz nazwiska głównych prelegentów lub
wykładowców z zaznaczeniem ich afiliacji.
2.3. Nazwisko organizatora, pracownika jednej z instytucji tworzących
WCNM, który będzie odpowiedzialny za rozliczenie wydatków spotkania
naukowego finansowanych przez WCNM.
2.4. Plan naukowy.
2.5. Plan finansowy.
3. Dofinansowanie małych spotkań badawczych i szkół przez WCNM przyznawane
jest do wysokości 12 tys. zł.
V. Szkoły i konferencje organizowane przez Zarząd WCNM lub na jego
zlecenie.
1. Szkoły organizowane przez Zarząd WCNM mają na celu promowanie
działalności WCNM i stymulowanie współpracy instytucji wchodzących w skład
WCNM z innymi ośrodkami naukowymi w kraju.
2. Zarząd WCNM przedstawia Radzie WCNM do zatwierdzenia plan naukowy i
finansowy spotkania.

