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OCENA WNIOSKÓW 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Korzyści - ocena 

 Oceniając inne wnioski uczymy się jak pisać dobre wnioski projektowe 

 Poznajemy poglądy innych ekspertów 

 Wiemy jak powinny być opisane poszczególne punkty  

 Poznajemy proces oceny wniosków 

 Zarabiamy 

 

 Uczymy się: 

 Projekt musi pokrywać zagadnienia opisane w temacie konkursu 

 Konkretnie i szczegółowo opisujemy stan wiedzy w danej dziedzinie z 
uwzględnieniem zagranicznych badań, publikacji i projektów 

 Konkretnie i szczegółowo opisujemy nasz pomysł i to co chcemy zrobić, 
porównujemy to z tym co jest już zrobione 

 Formułowania jasnej i przejrzystej struktury pakietów pracy i sposobu zarządzania 
projektem 

 Wyznaczmy liderów pakietów roboczych i zadań 

 

 



Korzyści 

 Uczymy się: 

 Oceniać ryzyka mogące się zdarzyć w projekcie 

 Opisywać prawidłowo prace demonstracyjne 

 Opisywać poprawnie część  Impact w projekcie, na podstawie wiarygodnej 
argumentacji pokazujemy jakie rezultaty osiągniemy 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
PRZYGOTOWANIE 

WNIOSKÓW 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Przygotowanie wniosku 

Projekty badawczo-innowacyjne: Koszty bezpośrednie 100% + ryczałt 25% koszty pośrednie 

HORYZONT 2020 

Projekty innowacyjne: 70% + ryczałt 25% koszty pośrednie (podmioty niezarobkowe 100%) 

Projekty wspierające (CSA): 100% + ryczałt 25% koszty pośrednie  

- TRL 1 -6: Technologia sprawdzona na poziomie laboratoryjnym – demonstracja i walidacja  w 
małej skali w charakterystycznym środowisku 

- TRL 5-7:Sprawdzenie prototypu w środowisku operacyjnym  



Przygotowanie wniosku 

 Analiza programu i konkursów- Participant Portal, Work Programme 



Przygotowanie wniosku 

Konsorcjum składa się z wszystkich członków 
zaangażowanych w powstawanie i wdrożenie produktu 

Wymagania 
dla produktu 

Opracowanie 
komponentów Integracja Walidacja 

Możliwości 
wdrożenia 

Nauka Przemysł MŚP Konsorcjum 



Przygotowanie wniosku 

KROK 1: Uczestnictwo jako partner 

KROK 2: Koordynacja 

Zdobycie doświadczenia w uczestnictwie i rozliczaniu projektów 

Zarządzanie pracą i finansami, płynność finansowa 

Odpowiednia planowanie, zarządzania własnością intelektualną 

Realizowanie własnych projektów dopasowanych do potrzeb 

Doskonalenie 



Przygotowanie wniosku 

Projekty z zakresu budownictwa  

6 PR:  brak tematów ukierunkowanych na budownictwo, konkurowanie z innymi dziedzinami 

H2020: tematy ukierunkowane na budownictwo w oparciu o mapę drogową (przemysł+nauka) 
 początek 15-40, projekty miękkie do 80 wniosków 

7 PR:  tematy dedykowane budownictwu, lata 2007-2013, 
  Początek 5-15 projektów w konkursie 
  Koniec 10-25 



Korzyści 

 Dobre przygotowanie wniosku to ciężka praca, doświadczenie  zdobyte 
przy ocenianiu projektów ułatwia pisanie wniosków 

 Uczymy się jak tworzyć dobre konsorcjum (prawidłowy balans 
pomiędzy nauką i przemysłem, doświadczenie w realizacji projektów) 

 Uczymy się jak tworzyć budżet i rozdzielać koszty pomiędzy partnerów i 
kategorie kosztów 

 Zdobywamy doświadczenie 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
REALIZACJA PROJEKTÓW 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nasze rezlizacje 

„Kamienica Francuska”  

(Gdańsk, 2012) 

Osiedle myśliwska 
(Gdańsk, 2004) 



Nasze fasady 

Budynek biurowy Sadowa– panele Gerbik 

(Gdańsk, 2002) 

Rezydencja Letnia Prezydenta RP 
(Jastarnia, 1999) 



Projekty badawcze: FP7 

EASEE: Envelope Approach to improve Sustainability and Energy efficiency in Existing multi-

storey multi-owner residential buildings (2012-2016, D’Appolonia, www.easee-project.eu) 

DEMO movie by FASADA: https://youtu.be/JiKhtDtfyNk 

https://youtu.be/JiKhtDtfyNk
https://youtu.be/JiKhtDtfyNk


Projekty badawcze: FP7 

ADAPTIWALL: Multi-functional light-weight WALL panel based on ADAPTive Insulation and 

nanomaterials for energy efficient buildings (2013-2017, TNO, www.adaptiwall.eu) 



Projekty badawcze: FP7 

H-HOUSE: Healthier Life with Eco-Innovative Components for housing constructions   

(2013-2017, CBI,  www.h-house-project.eu/ ) 



Projekty badawcze: H2020 

E2VENT: Energy Efficient VENTilated Facades for Optimal Adaptability in the refurbishment of 

buildings (2015-2019, NOBATEC); www.e2vent.eu 

FASADA ROLE: Design and development of the facade components, demonstration and 

validation on building in Gdańsk 



Projekty badawcze: H2020 

AMANAC: : Advanced Material And Nanotechnology Cluster  

(2015-2017, NTUA); www.amanac.eu 

FASADA ROLE: Coordination of WP:Cross-platform business-up Strategies & Exploitation 

Road map, exploitation manager 



 

 
 
 

 
 
 

 
Dziękuję 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


