
                                            
 

                    BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
 

 
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,  
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych. 

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Pl. Cieszyński 1, pok. 139 

Tel. 89 524 51 71, e-mail: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl 

 

Zasady przyznania i rozliczania środków finansowych na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją zadań  

 

w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla 

zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program 

rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk 

weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, 

realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą 

"Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 

10/RID/2018/19 
 

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza 

Poddziałanie 3: Wsparcie procesu tłumaczenia i weryfikacji językowej  

artykułów w czasopismach z listy ministerstwa właściwego ds. nauki w 

dyscyplinie technologia żywności i żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie. 
 

 

 

Zasady dotyczą dofinansowania/finansowania oraz rozliczania zadań realizowanych w ramach 

projektu pt.  „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) na lata 2019-2022 (przyznanego 

przez Ministra właściwego ds.. nauki; nr umowy: 010/RID/2018/19) zwanym dalej projektem 

RID. 

Dotyczą one  obszaru nr 1 (Aktywność naukowo-badawcza) realizowanego przez 

pracowników Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

 

 

Pojęcia użyte w niniejszych „Zasadach”: 

Donator: Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)  

Wykonawca: Wydział  Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
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Wnioskodawca: pracownik  Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie o dorobku przypisanym do  dyscypliny: technologia żywności i 

żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (zwany dalej Pracownikiem) 

Kierownik RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (zwany dalej Kierownikiem 

dyscypliny): osoba odpowiedzialna na realizację i rozliczanie zadań w ramach RID w 

dyscyplinie technologia żywności i żywienia - prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak 

Wydziałowy Asystent Kierownika Dyscypliny (zwany Asystentem kierownika dyscypliny):  

osoba odpowiedzialna za obsługę formalną wniosków, sprawowanie pieczy nad dokumentacją 

biurową oraz finansową - mgr inż. Agnieszka Brodowska 

Beneficjent: osoba, która uzyskała dofinansowanie/finansowanie zadania w ramach projektu 

RID 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Dofinansowanie/finansowanie zadań w ramach obszaru nr 1: Aktywność naukowo-

badawcza są  przyznawane do wyczerpania środków z projektu RID do wysokości ustalonej 

dla Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie; 

2. Dofinansowanie/finansowanie zadań w ramach obszaru nr 1: Aktywność naukowo-

badawcza jest skierowane do pracowników  Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. 

§ 2. 

Uczestnicy zadań 

1. O dofinansowanie/finansowanie zadań w ramach obszaru nr 1: Aktywność naukowo-

badawcza  mogą ubiegać się pracownicy Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, 

którzy deklarują swój dorobek do dyscypliny technologia żywności i żywienia.  

2. Dofinansowaniu/finansowaniu podlegają zadania, które są merytorycznie zgodne z 

zagadnieniami badawczymi podanymi w Liście zagadnień badawczych realizowanych przez 

pracowników Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie uprawniających do ubiegania 

się o dofinansowanie/finansowanie w ramach RID w dyscyplinie technologia żywności i 

żywienia (informacja pomocnicza). 
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§ 3. 

Zasady aplikowania 

1. Wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie/finansowanie  w ramach obszaru nr 1: 

Aktywność naukowo-badawcza składa pełną dokumentację w formie wydrukowanej i 

podpisanej oraz w wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD) u Asystenta 

kierownika dyscypliny. W skład dokumentacji wchodzą:  wniosek aplikacyjny wraz z 

wymaganymi załącznikami. Dane kontaktowe Asystenta kierownika dyscypliny znajdują się w 

zakładce „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na stronie Wydziału Nauki o Żywności, 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Wniosek aplikacyjny oraz  załączniki do pobrania przez Wnioskodawcę, znajdują się w 

zakładce Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2019-2022 strony Wydziału Nauki o Żywności 

UWM w Olsztynie. 

3. Aplikowanie o środki finansowe w ramach obszaru nr 1: Aktywność naukowo-

badawcza odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków.  

4. Aplikacja powinna zawierać: 

a) Wniosek o finansowanie/dofinansowanie  zadania właściwy  dla danego Obszaru i 

Poddziałania; 

b) Dorobek naukowy Wnioskodawcy za rok 2020 liczony zgodnie z ostatnim wykazem 

czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki oraz (jeśli 

dotyczy) uzyskane patenty/znaki towarowe/wzory użytkowe/prawa do odmian roślin) – zał. 1; 

c) Oświadczenie o uzupełnieniu dofinansowania wnioskowanego zadania z subwencji  

zaakceptowane przez Kierownika Katedry i dysponenta środków  – zał. 2; 

d) Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy – zał. 3. 

e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę na przetwarzanie danych 

osobowych – zał. 4. 

f) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ubiegania się o środki finansowe z 

projektu RID w danym obszarze i poddziałaniu – zał. 5. 

 

 

§ 4. 
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Zasady dofinansowania/finansowania 

1. Procedura obejmuje dwa etapy: 

a) Ocenę formalną wniosku wraz załącznikami dokonaną przez Asystenta kierownika 

dyscypliny w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Asystent  kierownika dyscypliny 

nadaje numer wnioskowi, a informację o nadanym numerze przekazuje Wnioskodawcy. W 

przypadku stwierdzenia braków Asystent  kierownika dyscypliny wzywa Wnioskodawcę do 

uzupełnienia dokumentacji w ciągu kolejnych 7 dni. Bezskuteczny kontakt Asystenta 

kierownika dyscypliny z Wnioskodawcą w ciągu 7 dni i/lub nieuzupełnienie braków przez 

Wnioskodawcę, skutkuje odrzuceniem wniosku do dalszego procedowania. 

b) Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadzoną przez kierownika dyscypliny w terminie 

7 dni, licząc od daty zakończenia przyjmowania Wniosków. Ocena merytoryczna jest 

dokonywana na podstawie kryteriów ustalonych dla zadań w Obszarze nr 1, poddziałaniu 3, 

zgodnie z § 6 niniejszego dokumentu. 

2. Za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków i przygotowanie listy rankingowej 

beneficjentów odpowiada kierownik dyscypliny. 

3. Ostateczna lista beneficjentów podawana jest na stronie Wydziału Nauki o Żywności 

UWM w Olsztynie, w zakładce Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2019-2022. 

4. Lista beneficjentów podawana jest w formie numeru wniosku nadanego przez Asystenta 

kierownika dyscypliny. 

5. Ostateczna decyzja podejmowana jest z uwzględnieniem potrzeb rozwoju naukowego 

dyscypliny: technologia żywności i żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. 

6. Rozstrzygnięcia wniosków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

7. Kierownik dyscypliny zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania 

przyczyny.  

8. Wydział może upowszechniać informacje o wynikach konkursów za pośrednictwem 

Internetu oraz innych mediów w celach promocji RID. 

§ 5. 

Wytyczne merytoryczne dotyczące wniosków o dofinansowanie/finansowanie zadań w 

obszarze nr 1: Aktywność naukowo-badawcza  w ramach RID, Poddziałanie 3 
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1. Przedsięwzięcie, o którego dofinansowanie/finansowanie wnioskuje Wnioskodawca 

powinno być  zgodne z obszarami badawczymi obejmującymi dyscyplinę: technologia 

żywności i żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Dofinansowanie/finansowanie może nie zostać przyznane lub zostać przyznane w niższej 

kwocie w przypadku, gdy: a) istnieją uzasadnione wątpliwości, co do stabilności pozycji 

czasopisma w rankingach międzynarodowych lub krajowych, b) braku środków finansowych. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) Tytuł roboczy publikacji, nazwiska autora/autorów ze wskazaniem autora 

korespondującego, streszczenie pracy w języku angielskim, afiliację, nazwę czasopisma 

przypisanego do dyscypliny technologia żywności  i żywienia  na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie, ISBN, liczbę punktów (zgodnie z ostatnim wykazem czasopism 

sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. nauki); 

b) Kalkulację kosztów tłumaczenia tekstu pracy lub weryfikacji językowej. Tłumaczenie 

lub weryfikacja językowa tekstu publikacji jest wykonana przez profesjonalistów 

prowadzących ww. usługi dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Środki nie 

mogą być wydatkowane na pokrycie opłat za dodatkową korektę językową.  

3. Beneficjent może również ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z 

publikacją ww. artykułu w otwartym systemie Open Access. W tym celu winien jest złożyć 

dodatkowy wniosek na dofinansowanie zadania w obszarze nr 1, poddziałanie 2.   

 

§ 6. 

Kryteria oceniania wniosków ubiegających się o dofinansowanie/finansowanie zadań w 

obszarze nr 1: Aktywność naukowo-badawcza  w ramach RID, Poddziałanie 3 

1. Wnioski o finansowanie/dofinansowanie w ramach projektu RID oceniane są punktowo 

w następujących kategoriach:  

L.p. Kategoria Zakres punktów 

1.  Zgodność z dyscypliną naukową 0-10 

2.  Przeznaczenie uzyskanych środków na: 
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a) publikację w czasopiśmie za 200 pkt 40 

b) publikację w czasopiśmie za 100 – 140 pkt 35 

c) publikację w czasopiśmie za 40-70 pkt 25 

d) publikację w czasopiśmie za 20 pkt. 20 

e) publikację rozdziału w wydawnictwie z I-go poziomu 

(20 pkt) 

20 

f) publikację rozdziału w wydawnictwie z II-go poziomu 

(50 pkt) 

30 

5. Dorobek publikacyjny Wnioskodawcy w dyscyplinie 

technologia żywności i żywienia  za rok 2020 

(zgodnie z ostatnim wykazem czasopism 

sporządzonym i udostępnionym przez ministra 

właściwego ds. nauki oraz uzyskane patenty/znaki 

towarowe/wzory użytkowe/prawa do odmian roślin) 

0-20 

§ 7. 

Realizacja zadania 

1. Realizacja zadania odbywa się na podstawie Porozumienia w sprawie wykonania 

zadania dofinansowanego/finansowanego z projektu RID  (wzór porozumienia – zał. 6.) 

zawartego przez Kierownika dyscypliny z Beneficjentem. 

2. Zakres finansowania/dofinansowania zadania określa Porozumienie zawarte przez 

Kierownika dyscypliny z Beneficjentem.  

3. Beneficjent zobowiązany jest: 

a) Realizować dofinansowane/finansowane zadanie zgodnie z planem zadeklarowanym na 

etapie złożenia wniosku, 

b) Wydawać przeznaczone środki wyłącznie na cele określone w Porozumieniu zgodnie z 

zasadami gospodarności obowiązującymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie oraz obowiązującymi zasadami prawnymi 

c) Oznakować dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia logo Ministerstwa 

Edukacji i Nauki oraz innymi znakami zgodnymi z opracowanym systemem identyfikacji 

wizualnej RID (patrz nagłówek niniejszego dokumentu). 
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d) Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura VAT. Winna być 

ona dostarczona Asystentowi kierownika dyscypliny w terminie umożliwiającym terminowe 

dokonanie płatności.  

§ 8. 

Rozliczenie zadania w obszarze nr 1: Aktywność naukowo-badawcza  w ramach RID, 

Poddziałanie 3 

1. Rozliczeniem zadania w poddziałaniu 3 jest opublikowanie przez Beneficjenta 

wyników w publikacji w czasopiśmie przypisanym do dyscypliny technologia żywności i 

żywienia (zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez 

ministra właściwego ds. nauki) najpóźniej do dnia 30 listopada roku, w którym uzyskano 

środki. Beneficjent jest zobowiązany, by  publikacja była przypisana do dorobku naukowego 

Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. O wszelkich opóźnieniach procesu 

publikacyjnego niewynikających z winy Beneficjenta należy informować biuro RID na 

bieżąco. 

2. Warunkiem finansowania/dofinansowania publikacji ze środków RID jest złożenie 

sprawozdania (merytorycznego i finansowego; zał. 7) wraz z fakturą VAT. 

3. Niezłożenie sprawozdania przez Beneficjenta może skutkować brakiem procedowania 

płatności za publikację przez biuro RID.  

4. Publikacja powinna zawierać informację: „Projekt finansowany w ramach programu 

Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–

2022, nr projektu 010/ RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 złotych” (Project 

financially supported by Minister of Education and Science  in the range of the program entitled 

"Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, 

amount of funding 12.000.000 PLN) lub jej równobrzmiący odpowiednik. 

5. Beneficjent jest zobowiązany opracować i dostarczyć podpisane oraz w formie 

elektronicznej sprawozdanie (merytoryczne i finansowe; zał. 7)  z realizacji przedsięwzięcia w  

terminie do 30 listopada roku, w którym uzyskano dofinansowanie/finansowanie. 

6.   W celu rozliczenia projektu  RID na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, 

Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć PDF publikacji (lub jej kopię), która może być 

mailto:agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl


                                            
 

                    BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
 

 
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,  
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych. 

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Pl. Cieszyński 1, pok. 139 

Tel. 89 524 51 71, e-mail: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl 

zamieszczona w zakładce RID strony internetowej Wydziału Nauki o Żywności UWM w 

Olsztynie. 

7. Wszystkie dodatkowe dzieła (rozprawy doktorskie, publikacje, opracowania, itd.) 

wsparte ze środków projektu RID muszą zawierać informację o źródle finansowania. 

8. Beneficjent zobowiązuje się do uczestnictwa w seminarium sprawozdawczym, 

dotyczącym realizacji przedsięwzięcia i prezentacji rezultatów. Seminarium odbywa się w roku 

finansowania przedsięwzięcia, a jego termin ustala Kierownik dyscypliny. 

9. Wydatki poniesione w sposób niezgodny z deklarowanym przez Beneficjenta wniosku 

oraz zawartym Porozumieniu nie są finansowane z projektu RID. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady finansowania/dofinansowania oraz rozliczania zadań w ramach projektu 

Regionalna Inicjatywa Doskonałości na lata 2019-2022 na Wydziale Nauki o Żywności 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nr 1, Poddziałanie 3 wchodzą 

w życie z chwilą realizacji projektu. 

2. Zmiany zapisów w niniejszym dokumencie nie powodują zmian w zawartym w 

Porozumieniu. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją dokumentu rozstrzygane są przez Kierownika 

dyscypliny w porozumieniu z Kierownikiem RID. 

4. Integralną częścią Zasad dofinansowania/finansowania oraz rozliczania zadań w 

ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na lata 2019-2022 na Wydziale Nauki o 

Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nr 1, Poddziałanie 

3 są następujące dokumenty: 

a) Wniosek o dofinansowanie/finansowanie zadania (właściwy dla danego Obszaru i 

Poddziałania); 

b) Zał. 1.  - Dorobek naukowy Wnioskodawcy za rok 2020 liczony zgodnie z ostatnim 

wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. 

nauki; 
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Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022,  
nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych. 
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c) Zał. 2. Oświadczenie o uzupełnieniu finansowania wnioskowanego zadania z subwencji  

zaakceptowane przez Kierownika Katedry i dysponenta środków; 

d) Zał. 3. - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy; 

e) Zał. 4. - Oświadczenie o  wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę na przetwarzanie 

danych osobowych; 

f) Zał. 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ubiegania się o środki finansowe 

z projektu RID w danym obszarze i poddziałaniu; 

g) Zał. 6. - Porozumienie w sprawie finansowania przedsięwzięcia w Obszarze 1 z projektu 

RID;  

h) Zał. 7. - Sprawozdanie z realizacji zadania; 

i) Lista zagadnień badawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Nauki o 

Żywności UWM w Olsztynie uprawniających do ubiegania się o 

dofinansowanie/finansowanie w ramach RID w dyscyplinie technologia żywności i 

żywienia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (informacja 

pomocnicza) – plik pt. „Zagadnienia_badawcze.docx”  

Zatwierdzono przez Radę Naukową RID dnia 19 lutego 2021 
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