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RECENZJA - procedura 

Raporty indywidualne (3-5 recenzentów) – ½ dnia na projekt  
 

Panel oceniający – recenzenci + urzędnik + ??? – 10÷20 min  

Ostateczny raport panelu oceniającego – głosowanie – kilka godzin 

PRACA w DOMU 

PRACA w Brukseli 

PRACA w Brukseli 

Lista rankingowa 

PRACA w Brukseli 
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Independence - niezależny 

You are evaluating in a personal capacity 

You represent neither your employer, nor your country!  

Impartiality - bezstronny 

You must treat equally all proposals and evaluate them impartially on 

their merits, irrespective of their origin or the identity of the 

applicants 

Objectivity - obiektywny 

You evaluate each proposal as submitted; meaning on its own merit, 

not its potential if certain changes were to be made 

Accuracy - precyzyjny 

You make your judgment against the official evaluation criteria and the 

[call/topic] the proposal addresses, and nothing else 

Consistency - konsekwentny 

You apply the same standard of judgment to all proposals 

RECENZJA - procedura 
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The proposal fails to address the criterion or cannot be judged due to 

missing or incomplete information 

 

Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious inherent 

weaknesses. 

 

Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant 

weaknesses. 

 

Good. The proposal addresses the criterion well, although a number of 

shortcomings are present. 

 

Very Good. The proposal addresses the criterion very well, although a small 

number of shortcomings are present. 

 

Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the 

criterion. Any shortcomings are minor. 
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wniosek nie jest kompletny lub w ogóle nie odnosi 

się do wymagań 

słaby, opisy są nieadekwatne do postawionych 

punktów, są niespójności, niedociągnięcia 

średni, opisy są adekwatne ale są niedociągnięcia 
 

dobry, opisy są prawidłowe jednak potrzebna by była 

poprawa 

bardzo dobry, opisy bardzo dobre aczkolwiek pewne 

szczegółowe poprawki byłyby wskazane 

doskonały, bardzo dobry opis spełniający wszystkie wymagania, 

jeżeli są drobne niedociągnięcia to są one 

pomijalne (nieznaczące) 
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RECENZJA - procedura 

Clarity and importance of the objectives;  

Soundness of the concept, including trans disciplinary considerations;  

Credibility of the proposed approach;  

Readiness of the technology for implementing the pilot;  

Progress beyond the state of the art in production.  

Excellence - doskonałość 
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Impact - wpływ 

RECENZJA - procedura 

The extent to which the outputs of the project could contribute at the 

European and/or International level to:  

The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic;  

Soundness of the business cases and business plans and commitment to 

first exploitation / manufacturing;  

Evidence of the market potential and of the competitive technology 

advantage that will be gained through the pilot line;  

Potential of creating jobs in Europe;  

Effectiveness of the proposed measures to communicate the project, and 

disseminate the project results ,including appropriate management of IPR;  

Contribution, where appropriate, to standards and to skills and educational 

training.  
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Implementation - wykonanie 

RECENZJA - procedura 

Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of 

the allocation of tasks and resources;  

Coverage of the value chain (materials, equipment and technology 

suppliers and end-users);  

Competences, experience and complementarity of the individual 

participants, as well as of the consortium as a whole; 

Appropriateness of the management structures and procedures, including 

risk management.  
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You give a score of between 0 and 5 to each criterion based on your comments 

Half-marks can be used 

The whole range of scores should be used 

Scores must pass thresholds if a proposal is to be considered for funding 

 

Thresholds apply to individual criteria… 

The threshold for Excellence and Impact is 4 

  

…and to the total score 

The default overall threshold is 12 

 

For Innovation actions, the criterion Impact is given a weight of 1.5 to determine 

the ranking 
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Przygotowanie wniosku - prezentacja 

 

• Typowy, czytelny układ wniosku.  

• Formatowanie tekstu, układ rozdziałów, odwołania. 

• Uwypuklenie najważniejszych kwestii. 

• Dobra ilustracja jest więcej warta niż 1000 słów. 

• Wniosek napisany poprawnie językowo. 

• Właściwe opisy w określonych częściach wniosku. 
 

 

 

Ułatwienie pracy Recenzentom  
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Czas pomiędzy ogłoszeniem konkursów i zamknięciem konkursu jest 

zazwyczaj krótki i albo trzeba mieć do dyspozycji znaczne zasoby na 

przygotowania wniosku lub można wersję wstępną wniosku 

przygotować wcześniej. 

Przygotowanie wniosku 

 

Wniosek powinien odnosić się do: 

 

Do celów ogólnych danego obszaru tematycznego 

 

Do celów szczegółowych danego konkursu 
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Określić stan wiedzy- należy odnieść się do innych projektów, danych 

literaturowych, patentów (progress beyond the state of the art) – co 

nowego wniesie projekt.  

 

Wniosek powinien jasno precyzować na czym polega nowatorskość 

zaproponowanego rozwiązania. 

 

Należy dobrze przedstawić i przedyskutować jakie znaczenie ma projekt 

dla Europy, dla badacza (o ile projekt indywidualny), dla postępu wiedzy, 

rozwoju przemysłu itd. Dobrze widziane są rzetelne i realistyczne 

obliczenia ekonomiczne 

 

  

 

Przygotowanie wniosku 
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Przygotowanie wniosku - konsorcjum 

 

Partnerzy/wykonawcy powinni mieć wiedzę, kwalifikacje i infrastrukturę 

pozwalającą na realizację projektu. Chodzi tu nie tylko o wiedzę 

merytoryczną, ale też o doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i 

projektami.  

 

Silny udział partnerów przemysłowych, zrównoważony skład konsorcjum. 

 

Partnerzy powinni być komplementarni. 

 

Udział silnych ośrodków naukowych zwłaszcza zagranicznych.  
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Przygotowanie wniosku – podział zadań 

 

Zadania powinny być prawidłowo rozdzielone pomiędzy partnerów. 

 

Wybór zadań powinien gwarantować osiągnięcie celów. Struktura 

zarządzania powinna być przemyślana (rozdział prac zarządczych 

administracyjnych i merytorycznych, ciała kontrolujące i doradcze). 

 

Działania mające na celu kontrolę realizacji projektu (spotkania, raporty, 

wymiana informacji, zarządzanie rozproszone). 

 

Działania mające na celu rozpowszechnienie wyników badań: publikacje 

(gdzie?), konferencje (jakie?), strona www, warsztaty dla firm. 
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Przygotowanie wniosku – podział zadań 

 

Struktura zarządzania i proces podejmowania decyzji powinny 

być staranie opisane łącznie z metodą rozwiązywana sytuacji 

konfliktowych. 
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Przygotowanie wniosku - ryzyko realizacji projektu 

 

Powinno być spójnie przedstawione: 

 

Ocena ryzyka 

 

Plany zapobiegania ryzyku 

 

Plany postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznych 

 

Przestrzeganie praw własności intelektualnej (jak to będzie 

realizowane, kto będzie dbał o to, w jaki sposób) 
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Thank you for your attention 

Dziękuję za uwagę  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Спасибо за внимание 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

dr inż. Marek Węglowski  

e-mail: Marek.Weglowski@is.gliwice.pl 

Pełnomocnik Dyrektora  

ds. Rozwoju Badań 

 

ul. Błogosławionego Czesława 16-18  

44-100 GLIWICE  

 

tel.: 32 33 58 236; fax: 32 23 14 652  

 

http://www.is.gliwice.pl 

mailto:Marek.Weglowski@is.gliwice.pl

