Regulamin akcji FOKUS
1. Członkowie konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”,

które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) mogą
organizować AKCJE FOKUS.

2. Akcje Fokus mają na celu wspieranie i integrację wiodących kierunków badań
prowadzonych przez jednostki wchodzące w skład Konsorcjum. Finansowe wsparcie akcji z
funduszy KNOW obejmuje:
a) organizację seminariów i warsztatów roboczych,
b) finansowanie krótkich staży pomiarowych i misji naukowych w ośrodkach krajowych i
zagranicznych,
c) finansowanie szkoleń tematycznych, w tym opłacenie ekspertów zewnętrznych,
d) wspieranie badań, w tym zleconych specjalistycznych pomiarów, zakupu odczynników,
drobnego sprzętu, literatury naukowej, finansowanie publikacji.
3. Liczbę akcji realizowanych w danym roku i kwotę dofinansowania ustala jednostka
KNOW na podstawie zgłoszonych wniosków.
4. W akcję Fokus muszą być zaangażowane Zespoły reprezentujące, co najmniej dwie
jednostki KNOW lub Zespoły badawcze z danej jednostki reprezentujące różne specjalności
naukowe.
5. Wnioski o uruchomienie akcji składa koordynator projektu.
6. Listę rankingową wniosków ustala się na podstawie punktacji obejmującej:
a) dorobek naukowy koordynata i innych uczestników akcji (kierowników zespołów), liczony
na podstawie skumulowanego współczynnika oddziaływania (IF) 10-ciu wybranych
publikacji z ostatnich 5-lat.
b) za każdą publikację o IF > 6 liczbę punktów zwiększa się o 50%.
7. Wnioski należy składać na załączonym formularzu.
8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Akcji składa w każdej jednostce jej
koordynator.
Formularz wniosku o uruchomienie Akcji Fokus
1. Wnioskodawca
a) Imię i Nazwisko:
b) Nazwa macierzystej
instytucji kandydata
c) e-mail i telefon
kontaktowy:
2. Partnerzy Akcji

3. Proponowany
temat badawczy
2. Proponowany
Akronim Akcji Fokus
4. Skumulowana
Lista 10 wybranych
publikacji z listy
filadelfijskiej wraz z
IF
Łączny IF
Data i podpis
wnioskodawcy

Formularz wniosku z propozycją kandydata do wygłoszenia wykładu w ramach
seminarium im Smoluchowskiego
Udziałowcy konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, które
uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) mogą zgłaszać
propozycję kandydatów z kraju i zagranicy do wygłoszenia wykładu w ramach Seminarium
im Smoluchowskiego. Ponadto zaproszeniu wykładowcy zobowiązani są do udzielania
konsultacji doktorantom i pracownikom nauki. Na podstawie listy rankingowej ustala się listę
zaproszonych wykładowców w danym roku. Koszty związane z zaproszeniem pokrywane są
z funduszy KNOW, do kwoty ustalanej każdorazowo na podstawie alokacji środków i liczby
zakwalifikowanych kandydatów. Wnioski należy składać na załączonym formularzu.
Formularz wniosku z propozycją kandydata do wygłoszenia wykładu w ramach
seminarium im Smoluchowskiego
1. Zapraszany
wykładowca
a) Imię i Nazwisko:
b) Nazwa macierzystej
instytucji kandydata
c) e-mail i telefon
kontaktowy:
2. Wnioskodawca(y)
Imię i Nazwisko,
Zespół(y)
3. Proponowany
temat referatu
4. Tematyka
proponowanych
konsultacji
5. Lista 10 wybranych
publikacji z ostatnich

3 lat wraz z IF
6. Indeks Hirscha
Data i podpis
wnioskodawcy

Regulamin organizacji konferencji naukowych pod auspicjami konsorcjum im. Mariana
Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”
1. Członkowie konsorcjum im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-EnergiaPrzyszłość”, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
(KNOW) mogą starać się o patronat Konsorcjum dla organizowanych z innymi
członkami Konsorcjum lub samodzielnie konferencji naukowych
2. Warunkiem uzyskania patronatu jest
a) Złożenie pisemnego wniosku na ręce przewodniczącego Rady Konsorcjum, poprzez
lokalnego koordynatora ds. KNOW.
b) Organizowana konferencja zagraniczna musi mieć więcej niż 30 uczestników, w tym
co najmniej 1/3 wystąpień ustnych z zagranicy.
c) Konferencja krajowa musi mieć charakter ogólnopolski, więcej niż 30 uczestników i
co najmniej 1/2 wystąpień z innych ośrodków.
d) Studencka konferencja naukowa musi mieć więcej niż 30 uczestników, najmniej tym
co najmniej 2 ośrodków członkowskich Konsorcjum.
3. Konferencja, która uzyskała patronat ma prawo do wsparcia finansowego w ramach
puli jednostek zaangażowanych w jej organizację, którego wielkość zależy od rangi
konferencji i liczby uczestników.
4. Konferencja, która uzyskał patronat ma obowiązek zamieszczenia logo Konsorcjum
na wszystkich materiałach informacyjnych oraz umieszczenia informacji o konferencji
na internetowej stronie KNOW.
5. Po zakończeniu konferencji przewodniczący komitetu lub osoba przez niego
uprawniona, składa raport na ręce koordynatora KNOW

