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Ocena wniosku

Wiesław Studencki

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Przygotowanie wniosku ERC CoG
KPK, 23.04.2014
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Moskalik powitalny

Sądzi kto, że grant ERC
To okazja nie dla niego, 
Temu „Egzotyczny Tercet” 
Będzie grał do dnia sądnego. 
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Badania poznawcze (frontier research)

W dowolnej dziedzinie nauki
(science, scholarship or engineering)

teoretyczne i/lub do świadczalne, ale: 

pionierskie, przekraczaj ące granice obecnej 
wiedzy, prowadz ące do przełomowych wyników, 
odkry ć, świadcz ące o ciekawo ści poznawczej

� obarczone wysokim ryzykiem 
naukowym

� o nietypowych podejściu
� interdyscyplinarne - mile 

widziane
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Gdzie zacząć i skończyć przygotowania

Główne źródło - „Participants Portal”
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/index.html
• Work Programme
• Information for Applicants
• Rules for the submission... 
• Submission System

Dodatkowo:
http://erc.europa.eu – wszystkie projekty, statystyki
http://www.kpk.gov.pl – polskie projekty, raporty
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Sprawdzić restrictions (1)

• A Principal Investigator may submit only one proposal to the ERC for 
ERC frontier research grant calls made under the same Work 
Programme

• A researcher may participate as Principal Investigator or Co-
Investigator in only one ERC frontier research project at any one time

ergo
• A researcher participating as Principal Investigator in an ERC frontier 

research project may not submit a proposal for another ERC frontier 
research grant, unless the existing project ends no more than two 
years after the call deadline 

2nd project Call 
deadline

1st project’s
end

2 years 1st project’s
end
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Sprawdzić restrictions (2)

• A Principal Investigator whose proposal was evaluated as category C
in the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals 
under Work Programme 2013 may not submit a proposal to the 
Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals made 
under Work Programme 2014

• A Principal Investigator whose proposal is evaluated as category C in 
the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals 
under Work Programme 2014 may not submit a proposal to the 
Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals made 
under Work Programme 2015 and 2016

• A Principal Investigator whose proposal is finally evaluated as 
category B in the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for 
proposals under Work Programme 2014 may not submit a proposal to 
the Starting, Consolidator or Advanced Grant calls for proposals made 
under Work Programme 2015 

Są to wymogi formalne, wi ęc nie podlegaj ą negocjacjom
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Kryteria oceny (1)

Projekt (StG, CoG, AdG)

Ground-breaking nature and potential impact of the research project 

• To what extent does the proposed research address important challenges ? 

• To what extent are the objectives ambitious and beyond the state of the art 
(e.g. novel concepts and approaches or development across disciplines)? 

• To what extent is the proposed research high risk/high gain ? 
Scientific Approach 

• To what extent is the outlined scientific approach feasible (based on the 
Extended Synopsis)? 

• To what extent is the proposed research methodology appropriate to 
achieve the goals of the project (based on the full Scientific Proposal)? 

• To what extent does the proposal involve the development of novel
methodology (based on the full Scientific Proposal)? 

• To what extent are the proposed timescales and resources necessary and 
properly justified (based on the full Scientific Proposal)? 
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Kryteria oceny (2)

Principal Investigator

StG, CoG: Intellectual capacity and creativity

• To what extent has the PI demonstrated the ability to propose and conduct 
ground-breaking research? 

• To what extent does the PI provide evidence of creative independent thinking? 

• To what extent have the achievements of the PI typically gone beyond the state-
of-the-art ? 

Commitment
To what extent does the PI demonstrate the level of commitment [...] and the willingness to 

devote a significant amount of time to the project (min 50% [StG and CoG] of the total 
working time and min 50% in an EU Member State or Associated Country). 
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Ocena wniosków (1)

� Wnioski oceniane s ą przez powołane przez Rad ę Naukow ą ERC zespoły 
ekspertów (25 paneli tematycznych)

� Skład paneli jest publikowany po zako ńczeniu ka żdego konkursu
� Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej 4 ekspertó w
� Ocena jest dwuetapowa
� Ostateczna ocena ustalana jest w czasie posiedzenia pa nelu w Brukseli
� Autor wniosku otrzymuje Evaluation Summary Report z uwagami 

ekspertów
� Uwagi ekspertów nie zawsze s ą z sob ą zgodne

� Więcej informacji – Guide for Peer Reviewers:
http://erc.europa.eu/document-library
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Ocena wniosków (2)

� Dwa etapy oceny:
� I etap – na podstawie Synopsis (5 str.) , CV i dorobku 
� II etap – na podstawie cało ści wniosku ( StG i CoG – interview )

� Po zakończeniu oceny w kolejnych etapach autorzy otrzymuj ą 
informacj ę, że jako ść ich wniosku:

 

Etap 1 

A. jest wystarczająco wysoka, by wniosek przeszedł do drugiego etapu ; 

B. jest wysoka, lecz nie na tyle, by wniosek przeszedł do drugiego etapu; 

C. nie pozwala na przejście do drugiego etapu; ponowne złożenie wniosku 
podlegać będzie pewnym ograniczeniom ; 

Etap 2 

A. spełnia wymagane przez ERC kryterium wysokiej jakości, a wniosek jest 
rekomendowany  do finansowania w ramach dostępnych funduszy; 

B. tylko częściowo spełnia wymagane przez ERC kryterium wysokiej jakości i 
nie zostanie sfinansowany. 
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Interview

• Interview to „Próba odporności”
• Wynik – zmiana pozycji na li ście rankingowej
• Ścisłe ograniczenia czasowe
• Przeczytać wniosek pod kątem niejasności
• Znać nowe publikacje i odkrycia
• Znać budżet na pamięć
• Sprawdzić kto jest przewodniczącym panelu
• Przygotować materiał wyjaśniający dla ekspertów
• Nie dziwić się dziwnym pytaniom
• Zorganizować próbne interview
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Wyniki CoG
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Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa 

tel:    0  22 828 74 83 
fax:   0  22 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Wiesław StudenckiWiesław StudenckiWiesław StudenckiWiesław Studencki
e-mail: Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

Pytania?


