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Personalised Medicine – H2020-SC1-2016 
 

 

 



In science, no matter how spectacular the 

results are, the work is not completed until the 

results are published…… 

……and understood 

 



Projekt Horyzont 2020 

• Jest największym unijnym programem 
badawczo-innowacyjnym w historii (80 
miliardów euro) 

• Łączy badania i innowacje oraz pomaga 
wdrożyd najlepsze pomysły z laboratorium w 
fazę użyteczności 



Cele programu 

– Znaczące obniżenie ryzyka związanego z leczeniem 
w populacji pediatrycznej (badanie działao 
niepożądanych leków, ograniczenie szkodliwości I 
inwazyjności urządzeo medycznych itp.) 

– Stworzenie nowych i/lub bardziej efektywnych 
schematów leczenia w populacji  

– Walidacja korzyści nowych i/lub częstych procedur 
medycznych w populacji pediatrycznej.  
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Overview of the Evaluation Process 

Receipt of  
proposals 

Individual 
evaluation 

Consensus 
group 

Panel Review Finalisation 

Evaluators 

 
Individual 
Evaluation 

Reports 
 

(remotely) 
 

Consensus 
Report 

 
(in Brussels) 

Panel report 
 

Evaluation Summary 
Report 

 
Panel ranked list 

Eligibility check 
 

Allocation of 
proposals to 
evaluators 

Final ranked list 



Przed aplikacją 

• Uważnie przeczytaj instrukcje i wymogi 

• Kryteria wniosku 

• Użyj checklisty aby upewnić się że aplikacja jest 
kompletna 

• Rozważ zatrudnienie firmy profesjonalnej 

• Wielokrotnie sprawdź wniosek – wiedza 
recenzenta opiera się tylko na tym co napisałeś. 
Upewnij się że tekst jest zrozumiały.  

• Daj tekst do przeczytania dla "Cold Reader” 

• Pilnuj terminów!  
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Role ekspertów 
 The evaluator: external expert to 

whom the proposal is allocated  

 Rapporteur: one of the evaluators 
who is asked to draft the Consensus 
Report (CR) based on the discussion 
at the consensus meeting in Brussels  

 Moderator:  Commission staff member 
(scientific officer)  
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Kryteria oceny 
Excellance 

 

 

 Jasność i trafność celów 

 

 Wiarygodność proponowanego podejścia 

 

 Uczciwość koncepcji, w tym aspekty 
interdyscyplinarne 

 

 Zakres proponowanej pracy jest ambitny, 
posiada potencjał innowacyjny i wykracza poza 
aktualny stan wiedzy (np. przełomowe cele, 
nowe koncepcje i podejścia) 
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Excellance 

1.1 Cele – jasne, realne, możliwe do 
osiągnięcia w założonym czasie 
1.2 Związek z wybranym programem 
1.3 Pomysł i wykonanie – lab to market, 
trans-disciplinary 
1.4 Ambicje – czy wykracza poza stan 
wiedzy, potencjał innowacyjny 
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Kryteria oceny 

Impact 
 

 Oczekiwane skutki wymienione są w programie prac w 
ramach odpowiedniego tematu 

 Zwiększanie zdolności innowacyjnych i integracja nowej 
wiedzy 

 Wzmocnienie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw 
poprzez wprowadzenie innowacji zaspokajających potrzeby 
rynków europejskich i globalnych;  

 Wszelkie inne skutki środowiskowe i ważne społecznie (nie 
uwzględnione powyżej) 

 Skuteczność proponowanych środków w celu wykorzystania 
i rozpowszechnienia wyników projektu w celu przekazania 
projektu oraz zarządzania danymi badawczymi w 
stosownych przypadkach 
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Kryteria oceny 

Implementation 
 

 Spójność i skuteczność planu prac, w tym 
adekwatność przydzielania zadań i zasobów 

 

 Komplementarność uczestników konsorcjum 

 

 Odpowiedniość struktur i procedur zarządzania, w 
tym zarządzanie ryzykiem i innowacjami 
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Implementation 
 

 3.1 Plan badań 

 3.2 Struktura projektu i zarządzanie - 
ryzyka 

 3.3 Opis konsorcjum  

 3.4 Zasoby – zatrudnienie, poprawność 
budżetu 
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Ocena wniosków 
• Oceny w skali 0-5 (możliwe połówki ocen) 

 
 

• Punkt odcięcia:  
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Interpretacja ocen 
The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed 
due to missing or incomplete information. 

 

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

 

Fair. The proposal broadly addresses the criterion but there are 
significant weaknesses. 

 

Good. The proposal addresses the criterion well but with a number 
of shortcomings. 

 

Very Good. The proposal addresses the criterion very well but with 
a small number of shortcomings. 

 

Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects 
of the criterion; any shortcomings are minor. 
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Co jest wyznacznikiem dobrego 

projektu? 

Nowatorstwo 

 

Prawidłowe hipotezy 

 

Dobrze dobrana grupa i jej prawidłowa liczebność 

 

Prawidłowo przeprowadzone badanie (statystyka!!!) 

 

Badania wieloośrodkowe 

 

Wnioski wstępne 



Streszczenie 

“ The abstract is the ‘mirror’ of the full 
manuscript.” 

 Vintzileos AM, Ananth CV. How to write and publish an original research article. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology. Apr 2010;202(4):344 e341-346 

 

 

To skondensowana wersja pełnego projektu! 

 



Metodyka 

“The methods section should be written 
as the recipe for a study’s design, so 
that others can reproduce the research 
…”  

 Garmel GM. Reviewing manuscripts for biomedical journals. Perm J. Spring 2010;14(1):32-40. 

 

• Eksperci nie zawsze są ekspertami w 100% 
pasującymi do wniosku – muszą zrozumieć! 



Recenzenci 

“Reviews may sometimes appear to be 
arbitrary, unfair, and poorly performed. ... 
However, it is a reviewer’s job to be 
critical, and there may be elements of 
truth in even the most negative reviews.” 
 
Resta RG, et al. Publishing a master's thesis: a guide for novice authors. J Genet Couns. Jun 
2010;19(3):217-227 

 

Take a deep breath ! 

 



Koszty 
 

Koszty jednostkowe – nie dają ani 
przewagi, ani nie są wadą pod 
względem punktacji! 

Oceniający są proszeni jedynie o ocenę 
zasobów, a nie kosztów. 

Ewaluatorzy powinni zasadniczo ocenić 
wiarygodność zasobów i komentować 
jedynie znaczne nadmierne lub 
niedoszacowanie zasobów. 



Uwagi koocowe 

• Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją 

• Sprawdź kryteria oceny 

• Użyj check listy – sprawdź kompletnośd wniosku 

• Profesjonalna firma edytorska 

• Sprawdź wniosek dokładnie – to jedyne 
informacje jakie ma o twoim wniosku recenzent 

• Daj do sczytania „osobie z zewnątrz”  

• Pamiętaj o terminach  

• Konflikt interesów!!! 

 

 



The evaluation process 

“Prospective authors should not 
be disheartened if a project is 
rejected or needs extensive 
rewriting; this is the rule rather 
than the exception.”  

Resta RG, McCarthy Veach P, Charles S, Vogel K, Blase T, 
Palmer CG. Publishing a master's thesis: a guide for novice 
authors. J Genet Couns. Jun 2010;19(3):217-227 

 



Powodzenia i nigdy się nie poddawaj! 


