Regulamin konkursu publikacji Open-Access
określający szczegółowe warunki dofinansowania artykułu naukowego
lub monografii lub rozdziału w monografii w trybie wolnego dostępu
w ramach POB Heritage w programie strategicznym
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
Celem konkursu jest dofinansowanie publikacji w otwartym dostępie artykułu
lub monografii lub rozdziału w monografii związanych tematycznie
z problematyką badawczą POB Heritage w ramach działania „Otwarty dostęp”
w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółowe warunki dofinansowania:
1) artykułu naukowego przeznaczonego do wydania w czasopiśmie
naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej
konferencji naukowej, lokujących się w Wykazie czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień
składania wniosku o dofinansowanie artykułu, w grupie, której
przypisano co najmniej 100 punktów,
lub
2) monografii przeznaczonej do wydania w wydawnictwie poziomu
II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na
dzień składania wniosku o dofinansowanie monografii,
lub
3) rozdziału w monografii przeznaczonej do wydania w wydawnictwie
poziomu II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
aktualnego na dzień składania wniosku o dofinansowanie monografii
- poprzez pokrycie kosztów opublikowania oraz opłaty za publikację
w modelu OA.
§2
Kosztami kwalifikowanymi są koszty opublikowania oraz koszty opłaty za
publikację w modelu otwartego dostępu (OA).
§3
1. Beneficjentem konkursu może zostać autor/ka będący/a:
1) nauczycielem/ką akademickim/ą zatrudnionym/ą w Uniwersytecie
Jagiellońskim,
2) doktorantem/ką uczącym/ą się w szkole doktorskiej UJ,
3) studentem/ką kierunku studiów prowadzonego przez UJ,

4) uczestnikiem studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem
akademickim 2019/2020.
2. W przypadku tekstów wieloautorskich autor korespondencyjny musi być
pracownikiem, doktorantem lub studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warunki finansowania
§4
Finansowaniu mogą podlegać publikacje, o których mowa w § 1, jeśli:
1) ich przedmiot jest zbieżny z celami i co najmniej jedną domeną
badawczą określoną w Strategii POB Heritage, ogłoszonymi na stronie
www.id.edu.uj.pl,
2) zostały przyjęte do publikacji i uzyskały pozytywne recenzje,
3) uzyskały potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do publikacji
artykułu lub monografii,
4) wybrano opcję otwartego dostępu (Open Access).

§5
Nie może być finansowana publikacja artykułu w wolnym dostępie
w czasopiśmie lub materiałach konferencyjnych, jeżeli otwarty dostęp można
dofinansować w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki. Nie dotyczy to
przypadków, gdy limity w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały
już wyczerpane.

Złożenie wniosku
§6
Sposób złożenia wniosku jest określony w
Wzór wniosku stanowi Załącznik do Regulaminu.

ogłoszeniu

konkursu.

§7
Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Nabór jest zamykany
z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok
kalendarzowy.
§8
Wniosek zawiera:
a) oświadczenie zawierające wskazanie co najmniej jednej domeny POB
Heritage, z którą związany jest tematycznie artykuł lub monografia lub
rozdział w monografii;
b) wystawiony przez wydawcę dokument poświadczający wysokość
opłaty publikacyjnej i opłaty za uwolnienie dostępu do danej pracy,

c)
d)
e)
f)
g)

a także dokument poświadczający uzyskanie pozytywnych recenzji
oraz potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do publikacji artykułu
lub monografii;
oświadczenie, że wniosek nie został złożony w konkursie
organizowanym przez inny POB;
oświadczenie, że brak jest możliwości pełnego finansowania z innych
źródeł;
określenie źródła częściowego finansowania, w szczególności
z grantów zewnętrznych;
zobowiązanie Wnioskodawcy do poinformowania organizatora
konkursu o opublikowaniu tekstu;
zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełnienia wymogów określonych
w § 9 Regulaminu Polityki „Otwartego dostępu” oraz § 14 niniejszego
Regulaminu.

Ocena wniosku
§9
Wniosek ocenia Zespół Oceniający powołany przez Koordynatora POB
Heritage.
§ 10
1. Ocena wstępna wniosku obejmuje weryfikację jego kompletności.
W przypadku niekompletności wniosku Zespół Oceniający wyznacza termin
na uzupełnienie, nie krótszy niż 7 dni.
2. Ocena zasadnicza wniosku obejmuje sprawdzenie spełnienia wymogów
niniejszego Regulaminu, w tym tych, o których mowa w § 4 niniejszego
Regulaminu.
§ 11
Zespół Oceniający rekomenduje finansowanie wniosku albo wydaje
rozstrzygnięcie negatywne. Wymagane jest uzasadnienie rozstrzygnięcia
negatywnego.
§ 12
Decyzję o finansowaniu podejmuje Koordynator POB Heritage na podstawie
protokołu przedstawionego przez Zespół Oceniający.
§ 13
Wnioskodawca może zażądać ponownego rozpatrzenia wniosku w ciągu
14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia o odmowie finansowania w całości
lub w części. Odwołanie rozpatruje Zespół Oceniający.

Wykonanie projektu i sprawozdawczość
§ 14
Autor, który otrzyma dofinansowanie publikacji artykułu lub monografii lub
rozdziału w monografii, jest zobowiązany do:
a. afiliowania publikacji do Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ musi być
pierwszą afiliacją danego autora) oraz podawania nazwy Uniwersytetu
Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji;
b. złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Jagielloński do
wykazania publikacji w ramach osiągnięć jednej z dyscyplin, które
reprezentuje (w przypadku pracowników), a w przypadku doktorantów szkół
doktorskich w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska
albo w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest
przygotowywana rozprawa doktorska;
c. zamieszczenia informacji o dofinansowaniu z programu ID.UJ w języku
angielskim: …………………………………………………This article/chapter/
book is made open access with funding support from the Jagiellonian
University under the Excellence Initiative – Research University programme
(the Priority Research Area Heritage) ;
d. umieszczenia pełnego tekstu publikacji w Repozytorium UJ po jej
opublikowaniu.
§ 15
Niewykonanie zobowiązań wymienionych w § 14 uniemożliwia złożenie
wniosku w kolejnym konkursie.

Załącznik 1. Wzór formularza wniosku – dofinansowanie artykułu/
monografii*
Imię i nazwisko
Wydział
Status

□ Nauczyciel/ka akademicki/a
□ Doktorant/ka
□ Student/ka

Tytuł artykułu/monografii/rozdziału
w monografii*
Planowane miejsce publikacji (tytuł czasopisma
z przypisaną punktacją/nazwa wydawnictwa)
Wskazana domena

□ Humanistyka wobec wyzwań zmian
środowiskowych, cywilizacyjnych
i technologicznych
□ Językowe uwarunkowania procesów
powstawania i zmiany dziedzictwa
□ Globalne i lokalne procesy historyczne
□ Interdyscyplinarne studia na Polską
w perspektywie lokalnej, regionalnej
i globalnej
□ Inwentaryzowanie, archiwizowanie
i ochrona dóbr kultury oraz zarządzenie
dziedzictwem
□ Krytyczne badania nad dziedzictwem
i różnorodnością

Załączniki

Składam następujące załączniki:
□ zaświadczenie o pozytywnym
przejściu artykułu/ monografii/
rozdziału w monografii* przez proces
recenzyjny
□ zaświadczenie o przyjęciu do druku
□ zaświadczenie o wysokości kosztów
publikacji (publication fee) lub
□ zaświadczenie o wysokości kosztów
publikacji w modelu OA
(open access fee)

Oświadczenia

Oświadczam, że:
1. Artykuł/monografia/rozdział
w monografii* dotyczy problematyki
badawczej Priorytetowego Obszaru
Badawczego Heritage zdefiniowanej
w Strategii Rozwoju POB Heritage
2. Nie ubiegam się o dofinansowanie
artykułu/monografii/rozdziału w
monografii* w innym konkursie ID.UJ
3. Publikacja artykułu/ monografii/
rozdziału
w monografii* w wolnym dostępnie nie
mogła być w całości dofinansowana
z zewnętrznych źródeł
4. Po ukazaniu się
artykułu/monografii/rozdziału w
monografii* poinformuję o tym POB
Heritage, wskazując identyfikator doi.
5. W przypadku otrzymania
finansowania spełnię wymogi opisane
w § 9 Regulaminu Polityki „Otwartego
dostępu” w ramach programu
strategicznego Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim i § 14
niniejszego Regulaminu.

Data .....................................
......................................................

* niewłaściwe skreślić

Podpis

