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Cel programu
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Celem programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach
badawczych Unii Europejskiej” jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się
o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora
w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane
z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej
w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny
upoważniony przez nią podmiot, a także na refundację tych kosztów.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe,
o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki
z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc
państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.



Obszar i zakres wsparcia
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Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania

wniosku projektowego gdy:

1) wniosek projektowy jest składany na wezwanie konkursowe ogłoszone przez uprawniony podmiot

w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej:

a) HORYZONT 2020;

b) Fundusz Badawczy W ęgla i Stali;

c) Euratom;

2) w ramach planowanego projektu wnioskodawca pełni rolę koordynatora konsorcjum ;

3) tworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej

2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów

stowarzyszonych z programem ramowym).



Podstawy prawne
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1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

oraz z 2015 r. poz. 249),

2. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu

programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach

badawczych Unii Europejskiej”, zmodyfikowany komunikatem z dnia 16 marca 2015 r.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków.



Wysoko ść finansowania i koszty
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Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosku

projektowego do programu badawczego UE na:

1. pokrycie planowanych kosztów,

2. refundacj ę kosztów.

Maksymalny poziom finansowania: 

1. 33 000 zł, w tym 3 000 zł dla ekspertów  – na plan owane koszty przygotowania wniosku

2. 30 000 zł – na refundacje poniesionych kosztów nap isania wniosku

3. 15 00 zł – na ponowne zło żenie wniosku



Koszty kwalifikowalne
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1. Koszty przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego np.

koszty:

� weryfikacji istniej ącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of t he art),

� badań zastrze żeń patentowych,

� sprawdzenia innowacyjno ści tematyki wniosku projektowego.

2. Koszty przygotowania wniosku: prace w tym zakresie mogą być świadczone przez pracowników wnioskodawcy lub

podmioty zewnętrzne, tj. firmy lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy;

3. Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach;

Wyłącznie koszty opłaty wst ępnej (fee) za udział nie wi ęcej ni ż po dwie osoby 

w maksymalnie dwóch konferencjach

4. Koszty organizacji spotka ń roboczych konsorcjum, m. in. koszty:

� wynajmu sali, 

� zakwaterowania, 

� przejazdu, 

� obsługi spotka ń, 

� druku materiałów informacyjnych.



Koszty niekwalifikowalne

Granty na Granty www.nauka.gov.pl

1. Koszty pośrednie,

2. Koszty podatku od towarów i usług (VAT), jeśli mogą zostać odzyskane w oparciu

o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.



Pokrycie planowanych kosztów
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Termin składania wniosków do MNiSW:

Nie pó źniej ni ż na 120 dni przed datą zamknięcia naboru wniosków projektowych określoną
w ramach wybranego wezwania konkursowego.

Maksymalne terminy realizacji działa ń (przygotowania wniosku projektowego):

Środki finansowe na przygotowanie wniosku projektowego przyznaje się na okres nie dłu ższy
niż 12 miesi ęcy przy czym data rozpoczęcia działań nie może być datą wcześniejszą niż data
złożenia lub wysłania wniosku do ministerstwa a datą zakończenia działań jest planowany termin
złożenia wniosku projektowego na wybrane wezwanie konkursowe.

Uwaga : W przypadku, w którym wniosek projektowy oceniany jest w dwóch etapach,
wnioskodawca we wniosku może uwzględnić planowane koszty przygotowania wniosku
projektowego do obu etapów. W przypadku niezakwalifikowania wniosku projektowego do
drugiego etapu, dniem zakończenia działań jest dzień otrzymania informacji od uprawnionego
podmiotu w tym zakresie. Za kwalifikowalne uznawane będą wyłącznie koszty poniesione do
tego dnia.



Pokrycie planowanych kosztów
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Recenzja ekspertów – zasady i warunki jej realizacji :

� Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, jest zobowiązany
do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe
do recenzji dwóch ekspertów .

� Ponadto wnioskodawca może skorzystać z dwóch konsultacji z ka żdym
z ekspertów.

� Zadaniem eksperta b ędzie udzielenie wnioskodawcy wskazówek dotycz ących
poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego.

� Eksperci są wskazywani przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE.

� O wskazanych ekspertach wnioskodawcę informuje ministerstwo.



Pokrycie planowanych kosztów
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Recenzja ekspertów – zasady i warunki jej realizacji:

� Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia w ramach przyznanych środków
finansowych kosztów sporządzonych recenzji i udzielonych konsultacji, tj.
wynagrodze ń ekspertów ,
w łącznej wysokości 3 000 zł brutto (wynagrodzenie dla jednego eksperta to 1 500 zł
brutto niezależnie od liczby recenzji i konsultacji).

� Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania z ekspertem umowy zlecenia
sporządzenia recenzji wniosku projektowego i udzielenia konsultacji nt. jego
przygotowania. Umowa musi zawierać zasady dotyczące sporządzenia recenzji
wniosku projektowego określone
w Ogłoszeniu o naborze wniosków (pkt IV) oraz w umowie podpisanej pomiędzy
wnioskodawcą a ministrem (§ 5 umowy).

� Pomiędzy wnioskodawcą a ekspertem nie może istnieć konflikt interesów (§ 5 ust. 6
umowy). Ekspert będzie zobowiązany do potwierdzenia tego faktu przed podjęciem się
recenzji wniosku poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie, którego wzór będzie
stanowić załącznik do umowy zlecenia.



Pokrycie planowanych kosztów
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Recenzja ekspertów – zasady i warunki jej realizacji:

� Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania ekspertom kompletnej, zawierającej
wszystkie części (wymagane w dokumentacji konkursowej), umożliwiającej ocenę
merytoryczną wersji wniosku projektowego nie później niż w terminie 14 dni przed
zamknięciem wezwania konkursowego.

� Nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu od wnioskodawcy wniosku
projektowego eksperci są zobowiązani do sporządzenia recenzji.

� Po uzyskaniu recenzji wniosku projektowego wnioskodawca może skorzystać z dwóch
konsultacji z każdym ekspertem.

Zalecane jest, aby recenzja i konsultacje realizowa ne były za pomoc ą komunikacji 
elektronicznej.



Pokrycie planowanych kosztów

Granty na Granty www.nauka.gov.pl

Recenzja ekspertów – zasady i warunki jej realizacji :

Uwaga:

W przypadku postępowania dwuetapowego i zakwalifikowania się wniosku projektowego do
drugiego etapu oceny ekspert sporządza recenzję przed każdym z etapów.

Ponadto wnioskodawca może skorzystać z czterech konsultacji z każdym ekspertem,
tj. z dwóch konsultacji w ramach etapu.

Kwota wynagrodzenia dla eksperta nie zmienia się.

Zapraszamy do uczestniczenia w procesie oceny projektów w r amach programu i do
rejestrowania si ę na stronie gng.kpk.gov.pl



Pokrycie planowanych kosztów
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Ocena merytoryczna zło żonego wniosku projektowego:

� Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest pozytywna ocena
formalna wniosku projektowego i dopuszczenie go do oceny me rytorycznej.

� Wnioskodawca przesyła ocenę merytoryczną (tzn. arkusz oceny Evaluation Summary
Report) wniosku projektowego albo informację o odmowie przyjęcia wniosku
projektowego do oceny merytorycznej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od
uprawnionego podmiotu.

� Ocenę merytoryczną można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres
GrantynaGranty@mnisw.gov.pl.

� W przypadku konkursu dwuetapowego i zakwalifikowania się do drugiego etapu
wnioskodawca obowiązany jest do dostarczenia otrzymanej od uprawnionego
podmiotu informacji o zakwalifikowaniu do drugiego etapu oraz oceny merytorycznej
z drugiego etapu.



Refundacja kosztów
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Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na refundacj ę kosztów

przygotowania wniosku projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej,

jeżeli wniosek ten uzyskał liczb ę punktów powy żej progu (threshold) wyznaczonego

przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej

punktacji okre ślonej dla danego wezwania konkursowego (w przypadku konkursu

dwuetapowego za ostateczną punktację rozumie się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie

oceny wniosków projektowych).



Refundacja kosztów
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Termin składania wniosków do MNiSW:

Nie pó źniej ni ż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku

projektowego.

Jednostka obowiązana jest do wniosku dołączyć otrzymaną ocenę merytoryczną .

Maksymalny okres refundacji kosztów przygotowania wniosk u projektowego:

Wnioskodawca może się ubiegać o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie

dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego (w przypadku konkursu

dwuetapowego za datę złożenia uznaje się datę złożenia wniosku projektowego w drugim

etapie).



Sposób i kryteria oceny wniosków
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1) ocena formalna wniosków - weryfikacja kompletności, poprawności rachunkowej

i spełnienia wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu programu oraz

w ogłoszeniu;

2) ocena merytoryczna wniosków - dokonywana przez zespół interdyscyplinarny

powoływany przez ministra ;

3) przedło żenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy ższego opinii Zespołu odno śnie

przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, stanowi ącej podstaw ę

podj ęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu lub odmowie przyzna nia środków

finansowych.



Sposób i kryteria oceny wniosków
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Wniosek ocenia si ę według nast ępuj ących kryteriów:

1) zgodności wniosku projektowego z tematyką konkursu programu badawczego Unii

Europejskiej;

2) posiadanie przez wnioskodawcę potencjału naukowego i organizacyjnego do przygotowania

wniosku projektowego;

3) wartości naukowej planowanego do realizacji projektu; wkład nowej wiedzy wyniku realizacji

projektu do istniejącego stanu nauki lub technologii;

4) zasadności planowanych/poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego.



Wstępne podsumowanie I edycji (2014 r.)
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W 2014 r. w ramach I edycji programu:

� Wpłynęło 68 wniosków na łączną kwotę ok. 1 989 097 zł ;

� Przyznano finansowanie 65 jednostkom na koszty przygotowania wniosku

projektowego na łączną kwotę ok. 1 863 097 zł , w tym:

1) 10 jednostkom na refundację ;

2) 55 jednostkom na planowane koszty przygotowania wniosku projektowego .
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Adres strony internetowej programu

www.nauka.gov.pl/granty-na-granty/

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Kropop

Specjalista 

Wydział Programów Międzynarodowych

Departament Nauki

Tel. 22 50 17 150

e-mail: aleksandra.kropop@nauka.gov.pl 

Dziękujemy za uwag ę


