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Od czego się zaczęło? 
1. Nauka pisania dobrych wniosków 

2. Aktualny stan technologii 

Mój obszar w Horizon 2020: Bezpieczeństwo (Secure Societies) 
  Bezzałagowe Systemy Latające (drony), nowoczesne technologie w szkoleniu lotniczym 

(symulatory, e-learning, rzeczywistość wirtualna, poszerzona rzeczywistość)  
Wykształcenie nietechniczne  marketing, business plan, zarządzanie innowacją 



Praca ewaluatora w SME Instrument 

Faza I 

7 dni na ocenę  

min. 10 wniosków 

(12-30 stron każdy) 

Faza II 

5 dni na ocenę  

min. 4 wniosków 

(32-60 stron każdy plus ew. 
Feasibility Study – 50-100 stron) 



Oceny 

Faza I 

Próg  13 

Faza II  

Próg  12 

0 - 2.99 – „Niewystarczający" 
3 - 4.99 – „Niewystarczający do Uczciwy" 
5 - 6.99 – „Uczciwy do Dobry" 
7 - 8.99 – „Dobry do Bardzo Dobry" 
9 - 10.0 – „Bardzo Dobry do Doskonały" 

 
(wyliczane średniej do 5 punktów za każdą z trzech sekcji) 

 „only the very best innovative business propositions” 

Trzeba mieć 
prawie same 9-tki ! 

 

4 ewaluatorów ocenia każdy wniosek 



Jak to osiągnąć? 

Wniosek powinien być: 

 Merytoryczny 

 Mieć dobry układ graficzny 



Jak pomóc ewaluatorowi dobrze 
ocenić wniosek? 

Wskazówki ogólne: 

 

1. 10 stron (Faza I) lub 30 (Faza II) w sekcji 1-szej – więcej nie czytamy ;) 
2. Nie odpowiadać na pytania, opisać każde zagadnienie 
3. Oddzielić każde zagadnienie 
4. Wyróżnić najważniejsze (pogrubienie, inny kolor, ramka, itp., im  

kreatywniej tym lepiej) 
5. Język „Brukselski Angielski” – nie każdy ewaluator jest Anglikiem 
6. Wstawić zdjęcia i diagramy 
7. Pierwsza strona: nazwa projektu, spis treści, nazwa firmy aplikującej 
8. Jeśli skróty, to dodać listę akronimów 
9. Źródła – np. linki do stron internetowych 



Wskazówki do opisu merytorycznego 

1. Analiza SWOT albo Canvas 
2. Opisać wszystkie zagadnienia odnośnie rynku, biznes  

planu, strategii marketingowej, budżetu i prognozy  
wzrostu firmy, statusu własności intelektualnej i  
regulacji prawnych oraz opisu firmy, jej doświadczenia  
i sposobu zarządzania projektem 

3. Innowacyjność i poziom TRL (6 i wyżej) 
4. Wymiar europejski (np. testy lub pierwsze wdrożenie  

lokalnie, ale sprzedaż w Europie lub globalnie) 
5. Odnieść się do Programu Pracy (to ważne ze względu  

na zaznaczenie czy wniosek mieści się w zakresie  
tematycznym czy nie) 



Sekcja 2 

1. Opis firmy, jej doświadczenia i zasobów  
potrzebnych do danego projektu 

2. Opis kluczowego personelu w projekcie – nie CV,  
najważniejsze doświadczenie danych osób dla  
danego projektu, dodać ew. zdjęcia (kobiety w  
zespole) 

3. Opcjonalnie szerszy opis proponowanej 
technologii 

4. Jeśli w tekście sekcji pierwszej była wzmianka o  
poparciu przez jakieś instytucje/firmy, to  
załączyć listy intencyjne 



Nie zrażać się po pierwszym naborze, 
poprawić wniosek i próbować dalej 


