
POLSKIE DOŚWIADCZENIA Z 
EWALUACJI PROJEKTÓW W 

PROGRAMACH RAMOWYCH 



Ocena projektów w 7PR od kuchni 
 

czyli jak skutecznie napisać projekt 
(który spodoba się recenzentom) 

 

M. Zazula, ekspert NCBR i KE – biotechnologia, onkologia, diagnostyka  i biologia medyczna 
KE- od 2004 roku, KE – MCF, CAR, COFUND, małe i średnie projekty – do 20 mln Euro.  
Vice-chair MCF 



..prześledźmy to na najprostszym przykładzie – 
prestiżowe stypendia MC IEF - MCA 



Etap 1 - Przygotowanie wniosku  

 Wybór/nawiązanie kontaktów z instytucją, która 
chce gościć kandydata 
 

 Wspólne opracowanie innowacyjnego ale 
realistycznego projektu, - ‘state of the art.!”  

 
 Listy referencyjne 
 
 Wspólne przygotowanie wniosku (zgodnie z 

zaleceniami KE) przez instytucję goszczącą 
(opiekuna) i kandydata 
 

 



 Tylko! przez EPSS (Electronic Proposal Submission 
Service) – w 7FP, H2020> Participants Portal 

 Proposal składa się z 2 części: 
 Part A: administrative information about proposal, applicant and host 

institution (prepared forms) 

 Part B: free text covering a number of predefined aspects of the project, 
limited number of pages (prescribed font size and margins), limited size of  
pdf-file 

 

 Deadline jest bezwzględny! 

 

Etap 2 – Składanie wniosku  



 Kryteria oceny wniosków są opisane dokładnie w 
‘Guide for Applicants’ !!!! 

 

 Różne kryteria maja różną ‘wagę’ – tzw. ‘weights’ 

 

 W niektórych kryteriach są ‘progi’ – tzw. thresholds 

 

 FP7  i H2020 - Overall threshold to 70% - 3,5/5 

 

Kryteria oceny takiego wniosku 



Proces oceny wniosku: 

TEL. NO:

MESSAGE:

OF:

M:

TO:

TIME:

DATE:

MESSAGES

TEL. NO:

MESSAGE:

OF:

M:

TO:

TIME:

DATE:

MESSAGES

1. Ocena wymogów  

formalnych: 

TEL. NO:

MESSAGE:

OF:

M:

TO:

TIME:

DATE:

MESSAGES



Proces oceny wniosku: 

TEL. NO:

MESSAGE:

OF:

M:

TO:

TIME:

DATE:

MESSAGES

2. Ocena przez 3 

niezależnych ekspertów 

IARs: 

Raport konsensusowy 



Część B – wniosku na MCA - FP7 

 Kryteria oceny i progi (overall threshold 70%): 

 Ocena 1-5 (3 fair, 4 good, 4.5 very good, 5- excellent) 

 

criterion weight threshold 

S & T Scientific/technological 

quality 

25% 3/5 

Training (IEF/IOF) 15% IEF/IOF: 3/5 

Researcher 25% 4/5 

Implementation realizacja 15% none 

Impact rezultat/wpływ 20% none 



Część B – wniosku na MCA – H2020 

 Kryteria oceny i progi (overall threshold 70%): 

 Ocena 1-5 (3 fair, 4 good, 4.5 very good, 5- excellent) 

 

 



Proces oceny wniosku: 

3. Lista rankingowa 



Proces oceny wniosku: 

4.Informacja dla 

wnioskodawcy: 

TEL. NO:

MESSAGE:

OF:

M:

TO:

TIME:

DATE:

MESSAGES CR-Raport 

konsensusowy!!! 



Jak  cały proces jest rozłożony w czasie? 

Publikacja zaproszenia 0 

Deadline składania projektów przez EPSS 5-6 miesiąc 

Ocena ekspertów 7-8 miesiąc 

Evaluation Summary Report do 

koordynatorów projektów 
8-9 miesiąc 

Zaproszenie do negocjacji  12 miesiąc 

List do tzw. ‘unsuccessful candidates’ Od 12 miesiąca 

Podpisanie pierwszych kontraktów Od 14 miesiąca 



To co chcielibyście wiedzieć o 
ocenie ‚proposali’, ale nie bardzo 

wiecie kogo spytać 



Szczegóły pracy eksperta 

1. Konieczna rejestracja 

internetowa 

2. Zaproszenia do oceny 

projektów przychodzą 

mailem 



Kryteria wyboru eksperta 
 Znajomość j. ang w 

mowie i piśmie 

 Doświadczenie 

 Stopień naukowy 

 Publikacje 

 Doświadczenie w 7FP i 
6FP 

 Wiek 

 Płeć! 

 



Wybór dla eksperta ok. 20-30 projektów, 
zwykle tych w których ekspert jest 
specjalistą!!!! oraz kilku projektów z 
dalszego kręgu zainteresowań. Ale nie jest 
to regułą! 



Faza 1 – praca w domu 
  



Każde kryterium ocenia się 1-5 

- Mocne strony danego fragmentu wniosku 

 

- Słabe strony 

 

- Na końcu tzw. Overall Comments 

 



Punktacja H2020 
  



Wytyczne dot. oceny 
  



  



KRYTERIUM 1: EXCELLENCE 
  



Czego nie ma we wniosku nie 
tylko nie jest oceniane – jest 
karane niższą oceną! 
 Eksperci zawsze szukają KONKRETNYCH wymaganych 

do oceny fragmentów ( opis w instr. dla autorów 
wniosków). Nie domyślają się. Musi być napisane  
WPROST. Opisane przekonująco i b. szczegółowo. 

 Quality of infrastructure/facilities and international 
collaborations of host 

 Feasibility and credibility of the project, including work plan 

 

 



KRYTERIUM 2: IMPACT - wpływ, 

efekt 
 

 

 

 

 

 

 

 Kryterium, którego 

‚nie czują’ recenzenci oraz 
aplikanci 

 



KRYTERIUM 3: IMPLEMENTATION 
  



Praca przez Rivet 



Individual fellowships – S&T 

Quality – obecnie excellence 

 Scientific/technological quality, including any 
interdisciplinary and multidisciplinary aspects of 
the proposal  

 Research methodology  

 Originality and innovative nature of project, and 
relationship to the ‘state of the art’ of research 
Timeliness and relevance of project  

 Host scientific expertise in the field 

 Quality of the group/supervisors 

 Weight: 25%> 50% 

 



Individual fellowships – 

Training (IEF & IOF) > 

excellence 
 Clarity and quality of the research training 

objectives for the researcher  
 Relevance and quality of additional scientific 

training offered, including acquisition of  
complementary skills 

 Host expertise in training experienced researchers 
in the field and capacity to provide mentoring / 
tutoring (for OIF: outgoing and return host) 

 Weight: 15%>50% 



Individual fellowships – Researcher 

(IEF & IOF) > EXCELLENCE 

 Research experience 

 Results including patents/publications/teaching 
etc. taking into account the level of experience 

 Independent thinking and leadership qualities  

 Match between the fellow’s profile and project  

 Potential to acquire new knowledge 

 IEF: Potential for reaching a position of 
professional maturity  

 Weight: 25%, Threshold: 4/5 

 > Weight 50% 

 



Individual fellowships – 

Implementation 

 Quality of infrastructure/facilities and 
international collaborations of host 

 Practical arrangements for the implementation 
and management of the scientific project  

 Feasibility and credibility of the project, including 
work plan 

 Practical and administrative arrangements, and 
support for the hosting of the fellow  

 Weight: 15%>20% 



Individual fellowships – Impact (IEF 

& IOF) 

 Potential of acquiring competences during fellowship to 
improve the prospects of reaching and/or reinforcing a 
position of professional maturity, diversity and  
independence, in particular through exposure to 
complementary skills training  

 Contribution to the career development, or                           
re-establishment, where relevant  

 IEF: Contribution to European excellence and 
competitiveness 

 Weight: 20% >30% 



Faza 2 – zjazd w Brukseli – CMs i 
dyskusja – choć KE dąży do zdalnej pracy 

2007-2013 – FP7 – Panel LIF- 15-17 Ekspertów z 

POLSKI/129-200!!! 3 z UJ  











CM często po 8/ 

dzień nawet co pół 

godziny 

Praca od 9.00-nocy 



Proces oceny wniosku: 

Ocena przez 3 

niezależnych ekspertów: 

Raport 

konsensusowy 



Consensus Meeting 







REA i Niezależny obserwator 
 Nad przebiegiem 

ewaluacji czuwa agencja 
REA 

 Niezależny obserwator 

 Eksperci są na bieżąco 
monitorowani i 
OCENIANI i często o 
tym nie wiedzą 

 HS i LS – eksp. zachowują 
się zachowawczo - wpływ 
na ocenę! 

 

 



Rola Vice-Chairs – 10-14 ekspertów, 
nadzór i ocena, raportowanie KE 

 



Proces oceny wniosku: 

Przygotowanie CR przez 

raportowicza i akceptacja 

przez  pozostałych  

ekspertów: 

Raport 

konsensusowy 



Proces oceny wniosku: 

Lista rankingowa 

Projekty powyżej 92 

punktów/100  

(ocena 4.7-5) 



Większe projekty 
  



Korzyści z bycia ekspertem KE 
 Olbrzymia korzyść dla macierzystej uczelni – 

nie do końca doceniana! 

 

 Możliwość spotkania  wśród ekspertów 
czołowych światowych badaczy, nawiązywanie z 
nimi relacji towarzyskich, współpracy badawczej. 
Kreacja konsorcjów; 

 

 

 



Korzyści z bycia ekspertem KE 
 Doskonałe rozeznanie w trendach i najnowszych 

technologiach i technikach badawczych; 

 Umiejętność pisania b. dobrych wniosków ; 

 Dostęp do know-how. Wiedza kto, co, gdzie, na 
jakim sprzęcie; 

 Korzystne wynagrodzenie, nieopodatkowane 
(MF,US). 

 

 

 





 Wymagania dotyczące eksperta 

 Znajomość angielskiego – praca po angielsku - 
Indywidualny raport, raport konsensusowy 
oraz spotkania konsensusowe (CM) 

 Praca pod presją czasu 

 Biegła obsługa komputera 

 Umiejętność szybkiego przemieszczania się 
po budynku  

  

 

 

 

 

 





 



Monika Zazula 

m.zazula@onet.eu 


