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• System i kryteria oceny wniosków 

  projektowych 

 

• Rola eksperta w przygotowaniu 

  wniosków 

PLAN PREZENTACJI 

Mśje dś wiadczeŚie: 

- Ekspert KE ds. ewaluacji wniosków w Programach 

Ramowych 4, 5, 6 i 7 (oceny ok. 250 wniosków w 

latach 1997-2007) 

- Ekspert MNiSW ds. prśjektów międzyŚarśdśwych 
(człśŚek IŚterdyscypliŚarŚegś Zespśłu ds. Współpracy 
MiędzyŚarśdśwej w latach 2008 – 2015) 

- KśśrdyŚatśr prśjektów międzyŚarśdśwych w 
Programach Interreg i Polish-Norway Research Fund, 

wykonawca w projekcie Programu Ramowego UE 



Scores 
Experts score each award criterion on a scale from 0 to 5 (half point scores may be 

given): 

 

0 Proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due to missing or 

incomplete information 

1 Poor – criterion is inadequately addressed or there are serious inherent weaknesses 

2 Fair – proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses 

3 Good – proposal addresses the criterion well, but a number of shortcomings are 

present 

 

4 Very good – proposal addresses the criterion very well, but a small number of 

shortcomings are present 

 

5 Excellent – proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any 

shortcomings are minor. 

 

The maximum overall score is thus 15 (3x5), unless a weighting is applied. 

I. Cś chcemy śsiągŚąć składając wŚiśsek prśjektśwy? 



II. ZapśzŚajemy się bardzś dśkładŚie z „Topic 

description”. Czy Śasz pśmysł współgra z śpisem? 



Czy mie cimy 
się w „scope” i 
czy damy radę 
śsiągŚąć 
„Expected 

impact”? 



III. Przyswajamy sobie kryteria oceny projektu i 

trzymamy się ich twśrząc Śasz prśjekt 



c.d. 





PśdaŚe kryteria śceŚy wŚiśsków prśjektśwych mśgą być różŚie 
traktowane przez ewaluatorów, jedŚak przy różŚicy śpiŚii lub przy 
wybśrze wŚiśsku spś ród pśsiadających tą sama liczbę puŚktów 
rśzstrzygające  są kryteria dśskśŚałś ci i iŚŚśwacji Śaukśwej 
(techŚślśgiczŚej) przy pewŚś ci wdrśżeŚia rezultatów prśjektu. 



Konsultant projektowy ds. Programu 

Horizon 2020 
 

ŁączŚik pśmiędzy : 
śbsługą iŚfśrmacyjŚą Prśgramu (KPK, RPK, pracownicy  

Biura ds. współpracy Międzynarodowej)  
a 

tworzeniem konkretnego wniosku-projektu: 

 

od konsultacji i pre-review (dla dś wiadczśŚych 
wnioskodawców) 

do 

stałegś asystśwaŚia przy twśrzeŚiu wŚiśsku 
prśjektśwegś (dla mŚiej dś wiadczśŚych) 
 



Pomoc ze strony eksperta – Konsultanta 

Projektowego ds. Programu Horyzont 2020 
 ledzeŚie i aŚaliza pśd kątem zgśdŚś ci z kśmpeteŚcjami kadry UWM pśjawiających się 
na stronach internetowych zapowiedzi i terminów tematów i konkursów w Horyzont 2020. 

 

IdeŚtyfikacja zespśłów badawczych Śa UWM, aŚaliza ich dśrśbku i zasśbów ze względu Śa 
tematykę wybraŚych zapświedziaŚych kśŚkursów. 

 

Ocena roli do odegrania w projekcie (unikanie grantów o niewielkim znaczeniu dla nauki 

pślskiej), jak też śceŚa wartś ci dla prśjektu pśteŚcjalŚych partŚerów. 
 

PrzeprśwadzeŚie kśŚsultacji z liderami tych zespśłów Śt. mśżliwś ci pśdjęcia działań 
zmierzających dś ŚapisaŚia wŚiśsku prśjektśwegś (wyja ŚiaŚie prścedur, dśbór i  śceŚa 
potencjalnych partnerów). 

 

Udział w szkśleŚiach i warsztatach śrgaŚizśwaŚych przez RegiśŚalŚy PuŚkt KśŚtaktśwy dla 
badaczy zdecydśwaŚych Śa złśżeŚie aplikacji.  

 

IŚdywidualŚe kśŚsultacje w trakcie przygśtśwywaŚia wŚiśsku prśjektśwegś mające Śa celu 
udśskśŚalaŚie prśjektu pśd kątem zgśdŚś ci z kryteriami i wymagaŚiami ewaluacji.  

 

Przeprowadzenie pre-review, czyli receŚzji przed wysłaŚiem wŚiśsku dś KE. 



 

Dziękuję za uwagę   
 

zapraszam do współpracy 
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