
Współpraca z recenzentami 

Wio le t ta  Matosek



Porządek  p rezen tac j i

• Proces pozyskiwania recenzji 
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

• Źródła pozyskania recenzentów

• Kryteria wyboru recenzentów

• Zasady współpracy z recenzentami



Proces  pozysk iwan ia  recenz j i  
w  Narodowym Cent rum Badań  i  Rozwo ju

Rodzaje prac eksperckich:

• ocena merytoryczna wniosków konkursowych

• ocena przebiegu realizacji projektów (w tym ocena raportów 
okresowych, końcowych i wniosków o aneks)

• uczestnictwo w pracach zespołów ekspertów

• wykonywanie innych prac eksperckich na rzecz Centrum



Proces  pozysk iwan ia  recenz j i  
w  Narodowym Cent rum Badań  i  Rozwo ju
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Liczba recenzji pozyskanych przez Sekcję współpracy z ekspertami 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w poszczególnych latach

recenzje projektów
finansowanych przez
Centrum

recenzje wniosków
konkursowych



Ź ród ła  pozyskan ia  recenzen tów

Recenzent ZAGRANICZNYRecenzent POLSKI

Baza recenzentów 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Recenzent POLSKI/ZAGRANICZNY

Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej Centrum w zakładce Baza ekspertów
http://www.ncbr.gov.pl/baza-ekspertow/

Baza ekspertów 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 



Ź ród ła  pozyskan ia  recenzen tów

Profil eksperta w bazie ekspertów Narodowego 
Centrum Bada ń i Rozwoju



Kry te r ia  wyboru  recenzen tów

KRYTERIA ZWIĄZANE Z 
RECENZENTEM

KRYTERIA ZWIĄZANE Z 
KONKURSEM

• Specjalność naukowa
• Dział gospodarki
• Dorobek naukowy – publikacje
• Przebieg kariery zawodowej
• Patenty
• Udział w przedsięwzięciach 

gospodarczych
• Wdrożenia wyników B+R
• Znajomość języka angielskiego

• Historia współpracy z 
recenzentem

• Regulamin konkursu
• Liczba recenzji do pozyskania w 

konkursie
• Kryteria mające na celu 

eliminację ryzyka związanego z 
mogącym wystąpić konfliktem 
interesów



Kry te r ia  wyboru  recenzen tów

REGULAMIN KONKURSU, LICZBA RECENZJI DO POZYSKANIA W  
KONKURSIE, RODZAJE RECENZJI DO POZYSKANIA

Liczba recenzji do pozyskania w konkursie - przykład

Program Badań Stosowanych / LIDER

Regulamin konkursu – przykłady 

Obszar tematyczny:
Innotech / GEKON 

Rodzaje recenzji do pozyskania:
poddziałanie 1.1.1 POIR – opinia w zakresie naukowo-technologicznym, 
opinia w zakresie gospodarczo-biznesowym



Kry te r ia  wyboru  recenzen tów

KONFLIKT INTERESÓW



Zasady  wspó łp racy  z  recenzen tami

Dokumenty dostępne są na 
stronie internetowej Centrum w 
zakładce Baza ekspertów
http://www.ncbr.gov.pl/baza-
ekspertow/dokumenty-dla-
recenzentow/



Zasady  wspó łp racy  z  recenzen tami

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY Z RECENZENTEM



Dziękuję
za uwagę


