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    Wskazówki ogólne 
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Wniosek powinien odnosić się do: 

  Do celów ogólnych danego obszaru tematycznego 

  Do celów szczególnych danego konkursu 

 

3 zasady:     zgodność z celami,  

                     precyzja,  

                     spójność całego wniosku. 
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Ewaluacja  koncentruje się na: 

o Ocenie pomysłu & jakości (zasadności) celów  

(znaczenie w   odniesieniu do  wytycznych konkursu 

oraz  wniesienie wkładu)  

 

o Ocenie jakości i efektywności  proponowanej 

implementacji  procesu realizacji projektu i jego 

zarządzania.  

 

o Ocenie jakości partnerów  (jakość merytoryczna, 

infrastruktura, serwis, rozkład geograficzny) 

 

o Ocenie zasadności przedstawionego budżetu 

 

o Ocenie znaczenia projektu (impacts) 
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Częste  błędy 

 

Dobry opis merytoryczny (techniczny) natomiast: 

  

  słabo opracowana część dotycząca implementacji  oraz  

znaczenia projektu  

 

 niespójna/zła struktura zarządzania projektem 

 

 niedobrze opracowane pakiety robocze 
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 Cele powinny być wyraźnie sprecyzowane, nie 

powinny być sprzeczne (czy niezwiązane) z  

tematem projektu 

 

 Powinno być precyzyjnie określone jak mają 

zostać osiągnięte 

 

 Powinno być uzasadnienie, iż konsorcjum/ 

badacz posiada zasoby/potencjał, aby te cele 

osiągnąć 

Zalecenia 
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Zalecenia 

 

Partnerzy/wykonawcy powinni mieć wiedzę, kwalifikacje i 

infrastrukturę pozwalającą na  realizację projektu.  

 

Chodzi tu nie tylko o wiedzę merytoryczną, ale też o 

doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i 

projektami 
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Struktura zarządzania i proces podejmowania  

decyzji powinny być staranie opisane łącznie z 

metodą rozwiązywana sytuacji konfliktowych 

Zalecenia 
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 Zadania powinny być prawidłowo rozdzielone pomiędzy 

partnerów, partnerzy powinni być komplementarni a nie 

redundantni 

 

 Wybór zadań powinien gwarantować osiągnięcie celów 

 

 Struktura zarządzania powinna być przemyślana 

(rozdział prac zarządczych   administracyjnych i 

merytorycznych, ciała kontrolujące i doradcze) 

 

 Działania mające na celu kontrolę realizacji projektu 

(spotkania, raporty,  wymiana informacji, zarządzanie 

rozproszone) 

  

Zalecenia 
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Powinno być spójnie przedstawione: 

 Ocena ryzyka 

 

 Plany zapobiegania ryzyku 

 

 Plany postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji 

krytycznych  

 

 Przestrzeganie praw własności intelektualnej (jak to 

będzie realizowane, kto będzie dbał o to, w jaki sposób)  

Zalecenia 
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Pakiety zadań (WP) powinny mieć prawidłową długość 

oraz realistyczną kolejność czasową 

Zalecenia 
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 Należy potwierdzić komplementarność partnerów (czyli 

- błędem jest o ile wszyscy partnerzy biorą udział w  

większości pakietów) 

 

 Nie powinno też być zadań wirtualnych (np. po to aby 

firma wspomagająca pisanie wniosku brała udział) 

 

 

Zalecenia 

 Wniosek nie może przekroczyć zalecanej objętości  



12 

Przewidziany personel i kosztorys powinien być realistyczny  
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Złe wyodrębnienie pakietów, nieprawidłowa kolejność 

czasowa,  nieprawidłowe wybranie lub brak  

narzucających się na podstawie opisu projektu  

rezultatów tych pakietów. 

Częste  błędy 
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Należy dobrze przedstawić i przedyskutować jakie znaczenie  

ma projekt dla  Europy, dla  badacza (o ile projekt 

indywidualny), dla postępu wiedzy, rozwoju przemysłu itd. 

Dobrze widziane są  rzetelne i realistyczne rachunki 

ekonomiczne  
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Dobra ilustracja jest  więcej warta niż 1000 słów, ale 

zła ilustracja to strata okazji do dobrego opisu 

Zalecenia 
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 Należy uważnie czytać instrukcje do konkursu, nie 

należy  lekceważyć żadnego  z wymaganych  w opisie 

składników. 

 

 Nie należy przygotowywać wniosku w ostatniej chwili 

 

 Nie należy oczekiwać iż wynajęta instytucja przygotuje 

nam bardzo dobry wniosek; opis merytoryczny, 

uzasadnienie, opis znaczenia projektu  powinniśmy sami 

przygotować.  Podział na pakiety robocze powinien  też 

do nas należeć 

Zalecenia 



      Recenzje 
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 Raport y indywidualne (3-5 recenzentów) 

 

 Ostateczny raport indywidualny 

 

 Raport  panelu oceniającego  (osiągnięty na podstawie 
wspólnych uzgodnień) 

 

 Ostateczny raport panelu oceniającego 
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  Jakość naukowo-techniczna (znaczenie/trafność w     

    odniesieniu do tematu konkursu) 

              -  pomysł, uzasadnienie, plan prac 

 

  Implementacja 

     - ,,jakość ‘’ uczestników oraz konsorcjum jako całości 

     -  posiadane  zasoby i ich wykorzystanie  

 

  Wpływ  (znaczenie projektu) na gospodarkę/wiedzę 

        - wkład projektu w nawiązaniu do oczekiwanych            

            efektów wymienionych w planie prac, 

        - plany  dotyczące wykorzystania i  

            rozpowszechnienia wyników projektu     
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0 – wniosek  nie jest kompletny lub w ogóle  nie odnosi            

się do wymagań 

1 – słaby,  opisy są nieadekwatne do  postawionych 

punktów, są niespójności, niedociągnięcia 

2 – średni, opisy są adekwatne ale  są niedociągnięcia 

3 – dobry, opisy są prawidłowe jednak potrzebna by była 

poprawa 

4 -  bardzo dobry,  opisy bardzo dobre aczkolwiek pewne   

szczegółowe poprawki byłyby wskazane  

5 – doskonały, bardzo dobry opis adresujący wszystkie 

wymagania,  jeżeli są drobne niedociągnięcia to są one 

pomijalne (nieznaczące) 
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Oceny 0-5 w poszczególnych kategoriach, 3 to ocena  

dobra. 

 

Wniosek przechodzi do kolejnego etapu  o ile  każda z 

ocen jest nie mniejsza niż 3 

 

W praktyce rozważane do akceptacji są wnioski ze 

średnią oceną powyżej 4 

 

Zatwierdza się według rankingu do wyczerpania 

budżetu 
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Należy pamiętać iż poziom  przedłożonych wniosków 

sukcesywnie wzrasta 

 

Współczynnik sukcesu to ok. 20%, ale są konkursy i tematy  

bardziej obciążone, a inne mniej.  

  

 Praca nad przygotowaniem wniosku 

jest cennym doświadczeniem, warto 

wnioski składać, a potem realizować 

granty w ramach współpracy 

międzynarodowej.  
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     Dziękuję za uwagę 

Opracowano z wykorzystaniem   własnych materiałów źródłowych (w 

tym projektów) 

 


