
Regulamin finansowania i dofinansowania publikacji prac naukowych w formie  

Open Access realizowanych przez członków Towarzystw a Biologii Rozrodu (TBR) 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Finansowaniu/dofinansowaniu podlegają prace naukowe zaakceptowane do druku przez 

redakcje czasopism o uznanej pozycji w obszarze nauk z zakresu biologii rozrodu, 

znajdujące się na liście InCites Journal Citation Reports o współczynniku Impact Factor > 2,0 

wg. najnowszego Journal Citation Report.  

2. Przedmiotem wniosku mogą być publikacje z otwartym dostępem (ang. Open Access), 

które powstały przy istotnym wkładzie polskich uczonych (pomysł, finansowanie etc.), 

będących równocześnie autorami wiodącymi publikacji.  

3. Finansowanie/dofinansowanie można uzyskać tylko raz w roku kalendarzowym.   

 

Wnioskodawcy 

 

O finansowanie/dofinansowanie publikacji mogą starać się członkowie TBR, którzy są 

pierwszymi lub korespondencyjnymi autorami publikacji.  

 

Zasady składania wniosków 

 

1. Wniosek o finansowanie/dofinansowanie publikacji oraz list z Redakcji czasopisma 

potwierdzający przyjęcie publikacji do druku należy złożyć drogą elektroniczną na adres 

Sekretarza Zarządu Głównego TBR. Do wniosku należy dołączyć manuskrypt pracy 

zaakceptowanej do druku oraz informacje o prowadzonych aktualnie projektach badawczych 

z włączeniem projektów wewnętrznych Instytucji podając temat i źródło finansowania .  



2. Nabór wniosków obywa się w dwóch przedziałach czasowych: (1) 1.01 – 10.06 i (2) 1.09 -

20.12, aż do wyczerpania alokowanych na ten cel środków finansowych w danym roku 

kalendarzowym. 

Zasady rozpatrywania wniosków 

 

1. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję, w skład której wejdą członkowie wyznaczeni 

przez Prezesa ZG TBR w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia wniosku.  

2. Zakres finansowania zależy od dostępności funduszy przeznaczonych na ten cel przez ZG 

TBR w danym roku kalendarzowym.  

3. Decyzję o przyznaniu finansowania/dofinansowania podejmuje ZG TBR drogą obiegową, 

w głosowaniu w trybie większości zwykłej.  

 

Zasady rozliczenia  

1. Przyznane środki finansowe rozliczane są na podstawie oryginalnej faktury wystawionej 

na Towarzystwo Biologii Rozrodu lub noty obciążeniowej z jednostki macierzystej autora 

przesłanej drogą mailową i pocztą do Skarbnika TBR.  

2. Warunkiem rozliczenia finansowania jest umieszczenie w finansowanej/dofinansowanej 

publikacji następującej informacji: „The cost of Open Access publication was 

covered/partially covered by the Society for Biology of Reproduction in Poland”. 


