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Kilka słów o sobie …

Afiliacje - główne miejsca pracy:

1991-2007 - Principal Scientist, International Centre of Insect Physiology and  Ecology, Kenia

2007-2015 - MSCA Fellow w EC-Fp7-IRG, ‘external expert’ prof. SGGW w FP7 REGPOT

Obecnie - free lance

Źródła finansowania działalności naukowej: 

W 90% - granty uzyskane w międzynarodowych konkursach, sponsorowane przez: SIDA, BMZ, 

GTZ, IFAD, FAO, IAEA, EC

Expert/grant evaluator:
2011-2015 - EC: FP7 & H2020-MSCA, FP7-KBBE, H2020-Societal Challenges, mid-term-

evaluation of project execution

2015 - German Project Management Agency (PT-DLR) 

1998  - International Foundation for Science (IFS - Sweden)



Specyfika i rodzaje grantów MSCA

• Individual Fellowships (IF) - różne kategorie: 

– Konsolidacja kariery (post-PDF stage - team & career buiding)

– Re-integracja naukowców powracających do Europy

– Mobilność ‘wewnątrz-europejska’

– Mobilność ‘poza-europejska’

– Powrót do pracy badawczej po przerwie (zdrowotnej, rodzicielskiej etc.)

• Innovative Training Networks  (ITN)

– ETN – European Training Networks

– EID – European Industrial Doctorates

– EJD – European Joint Doctorates

• Research Innovative Staff Exchange (RISE)

• Co-funding Regional, National and International Programmes (COFUND)

• European Researcher’s Night (NIGHT)



Zarys procedury oceny grantów

• Remote phase (10-30 projektów/ewaluatora)

• Consensus phase (częściowo ‘remote’, reszta w Brukseli)

– Każdy projekt dyskutowany przez panel 3 ekspertów

– Dyskusja bywa (losowo) obserwowana przez niezależnego obserwatora
(który nie ma prawa wpływać na jej przebieg)

– Przewodniczący panelu (dla 1/3 grantów) pisze skonsolidowany raport

– Treść raportu i oceny (scores) zatwierdzone przez pozostałych członków

panelu

– Forma raportu jest zatwierdzana przez Vice-chairman’a (który nie ma prawa

wpływać na oceny i treść merytoryczną)

• Rank list – generowana przez system

• Financed list - najlepsze aplikacje, stosownie do budżetu
(orientacyjny success rate - 5-8% aplikacji)



Kryteria oceny projektów

• Główne kryteria

– Scientific excellence

– Implementation

– Impact

• Sub-kryteria (zwykle 4-6 dla każdego kryterium) 

– Rodzaj sub-kryteriów i ich interpretaja zależne od typu projektu

• Częste uchybienia, błędy i‘pułapki’

– Niejasna, niespójna struktura aplikacji

– Powtórzenia, brak hierarchii ważności w szczegółowości opisu

– “Uatrakcyjnianie” formy opisu, prezentacji argumentów lub ważności/unikalności

proponowanych badań - próby stosowania ‘socjotechniki’, ‘spinu’, ‘dziennikarstwa’

– Lekceważenie ‘nielubianych’ części aplikacji (często - Impact, rzadziej – Implementation)



Kim ekspert jest, a kim być nie powinien?

• ‘personal capacity’ – opinia własna
– Dokładna znajomość specyfiki konkursu: typów aplikacji, reguł i celów

– Własne zdanie vs ‘need for consensus’

• Konflikt interesów! 
– Reprezentat instutucji macierzystej lub kraju ?

– Partner/uczestnik/kolaborator/beneficjent

– Wspólautor/udział w przygotowaniu wniosku

• Ewaluacja wniosków dla EC-H2020 vs pre-ewaluacja (np. dla MNiSW) ?

• Czy i w jak nasi eksperci EC-H2020 mogą przyczynić się do zwiększenia
sukcesu polskich aplikacji ???
– TYLKO POŚREDNIO !!! – wykorzystanie doświadczeń w fazie pisania aplikacji



Ewaluacja ekspertów:
czy oceniający też są oceniani ??



Jak zostaje się ekspertem – ewaluatorem
aplikacji grantowych

• Wpisanie się do bazy kandydatów na ekspertów

– CV (dorobek, interdyscyplinarność, współpraca międzynarodowa)

– Doświadczenie w uzyskiwaniu grantów i koordynowaniu projektów

międzynarodowych

– Słowa kluczowe – szeroko, ale realistycznie oznaczony zakres

kompetencji

• Zaproszenie imienne ze strony agencji donora
– Kto często bywa zapraszany ???



Dziękuję za uwagę


