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Ocena wniosku – kto to robi?
• Ocena formalna: KE/Agencja Wykonawcza
• Ocena merytoryczna: niezależni eksperci
•Independence
−You are evaluating in a personal capacity
−You represent neither your employer, nor your country!

• Eksperci:
- wiedza
- bezstronnośd
- brak konfliktu interesów

•Impartiality
−You must treat all proposals equally and evaluate them impartially on
their merits, irrespective of their origin or the identity of the applicants
•Objectivity
−You evaluate each proposal as submitted; meaning on its own merit,
not its potential if certain changes were to be made
•Accuracy
−You make your judgment against the official evaluation criteria and the
call or topic the proposal addresses, and nothing else
•Consistency
−You apply the same standard of judgment to all proposals
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• 1/2. Excellence ( max. 5)

Kryteria oceny



Clarity and pertinence of the objectives



Soundness of the concept, and credibility of the proposed methodology



Extent that proposed work is beyond the state of the art, and demonstrates innovation potential (e.g. ground-breaking
objectives….*…+)



Apropriate consideration of interdisciplinary approaches and, where relevant, use of stakeholders knowledge

•

2/1. Impact (max. 5 – waga!)



The expected impacts listed in the Work Programme under the relevant topic



Any substantial impacts not listed in the work programme that would enhance innovation capacity; create new market
opportunities, strengthen competitiveness and growth of companies, address issues related to climate change or the
environment, or bring other important benefits for society



Quality of proposed measures to exploit and disseminate project results (including IPR, manage data research where
relevant); communicate the project activities to different target audiences

• 3. Quality and efficiency of implementation (max. 5)


Quality and effectiveness of the work plan, including extent to which resources assigned in work packages are in line with
objectives/deliverables



Appropriateness of management structures and procedures, including risk and innovation management



Complementarity of the participants which the consortium as a whole brings together expertise



Appropriateness of allocation of tasks, ensuring that al participants have a valid role and adequate resources in the project
to fulfill that role
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Ocena wniosków – Punktacja
0 - The proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due to missing or incomplete
information.
1 - Poor. The criterion is inadequately addressed, or there are serious inherent weaknesses.
2 - Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses.
3 - Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of shortcomings are present.
4 - Very Good. The proposal addresses the criterion very well, but a small number of shortcomings are
present.
5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings
are minor.

Kilka uwag i sugestii
• Konkursy nakierowane na sprostanie wyzwaniom
• Więcej podejścia oddolnego – inicjatywa wnioskodawcy

• Inter- i multidyscyplinarnośd, wielosektorowośd (różne dyscypliny,
nauka, przemysł, MŚP, wymiar społeczny – partnerzy społeczni,
użytkownicy koocowi)
• Kwestie przekrojowe: nauki społeczne i humanistyka, aspekty płci,
współpraca międzynarodowa, inne (m.in. Responsible Research
and Innovation, open access, kwestie etyczne, zmiany klimatyczne
i zrównoważony rozwój)

Kilka uwag i sugestii – c.d. 1.
• Należy dokładnie czytad całą dokumentację dla danego konkursu
• Przygotowad wniosek uwzględniając kryteria oceny (spełnienie
KAŻDEGO kryterium i sub-kryterium w jak NAJWYŻSZYM stopniu
– silna konkurencja międzynarodowa)
• European added-value realizacji projektu

• Duży nacisk na innowacyjnośd
• Znaczenie wpływu projektu
• Ocena wniosku „as it is” – oceniającemu nie wolno się domyślad

Kilka uwag i sugestii – c.d. 2.
• Udział MŚP (kryterium rozstrzygające), aspekt płci (także kryterium rozstrzygające),
• Relatywnie nowe pojęcia: innovation potential, innovation capacity, innovation
management (RIA, IA),
• IPR management – zarysowad STRATEGIĘ,
• Zarządzanie ryzykiem – przemyśled, dobrze opisad i uzasadnid (m.in. poprzez pryzmat
celów projektu oraz kamieni milowych)
• Exploitation, dissemination and communication – to różne aspekty, wymagające
odpowiedniego zaplanowania
• Formalny brak negocjacji umowy grantowej a ocena projektu – m.in. realistyczny, dobrze
uzasadniony budżet
• Kwestie „techniczne”: spójnośd koncepcji, dobry dobór partnerów do zakresu
projektu/uzasadnienie ról, logika projektu – logika pakietów pracy, deliverables,
milestones, jasna struktura, uzasadnienie, wskaźniki, przejrzystośd, jasny język,
ZROZUMIAŁY język angielski (nie musi byd British English), krótkie zdania, wytłuszczenia,
limit stron, czcionka

Dziękuję za uwagę
Grażyna Omarska
E-mail: gomarska@ippt.pan.pl
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