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Prelegent: Joanna Niedziałek  

 

„Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi” 

Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 

 

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 

projekty badawczo – innowacyjne i innowacyjne 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Doskonała 

Baza Naukowa 
Wiodąca Pozycja w 

Przemyśle 
Wyzwania Społeczne 

 
Plan prezentacji 

1. Kryteria oceny wniosku 

2. Struktura wniosku: 

• Formy administracyjne A 

•  Część B:  

1.Excellence: Doskonałość naukowa 

2. Impact: Wykorzystanie i upowszechnienie wyników  projektu 

3. Quality and efficiency of implementation: Jakość i skuteczność                 

realizacji projektu 

• Section 4.  Members of the consortium  

• Section 5: Ethics and Security  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Za nim zaczniesz pisać wniosek: 

  przeczytaj dokumenty konkursowe – upewnij się, że to jest ich 

ostateczna wersja ! 

  upewnij się, że twój wniosek  wpisuje się w strategie Unii 

Europejskiej, 

  współpraca międzynarodowa – partnerzy! 

  skontaktuj się z odpowiednimi ekspertami, jeśli masz pytania, 

  poszukaj osoby, które  już brały udział w w Programach 

Ramowych, skorzystaj z ich rad. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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PIC: Participant Identyfication Code 

współpraca międzynarodowa 

• dokumentacja – tematy, 

• data ogłoszenia konkursu, 

• termin składania wniosków 
załóż konto na Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Ocena wniosków  
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Ocena Formalna 

 HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes   

(C. Standard eligibility criteria)    

Kryteria Formalne -  Eligibility criteria 

 wniosek: 

  wpłynął w terminie,  

 (deadline: nieprzekraczalny termin, do którego należy złożyć wniosek), 

 jest czytelny z możliwością  wydruku,  

 jest kompletny (formularze administracyjne - A i  część merytoryczna B), 

  zachowana jest  minimalna liczba partnerów w konsorcjum; 

 zawartość merytoryczna jest zgodna z  opublikowanym tematem w Programie 

Pracy; 

 budżet zgodny  z Programem Pracy; 

  inne dodatkowe kryteria formalne –  zapisane w dokumentach konkursowych. 

 

The electronic submission system 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Ocena merytoryczna  

 

Excellence 
 

Impact 

Quality and efficiency  

of the 

implementation 

ERC frontier research action 

I Etap  two stage 

II Etap  two stage, single stage  

 HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2014 – 2015 18. General Annexes, (H. Evaluation)    

Standardowe kryteria oceny merytorycznej 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Kryteria oceny – punktacja Zdrowie 

 

Excellence 
 

Impact 

Quality and efficiency  

of the 

implementation 

4/5 3/5 4/5 

ETAP I ► threshold  8.5/10 

EATP II ► threshold  12/15   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Procedura oceniania wniosków 

 kryteria  formalne: eligibility criteria ; 

  ocena merytoryczna  ►  3 (lub więcej) niezależnych ekspertów 

•  ocena indywidualna „Individual Evaluation Report IER”;  

•  uzgodnienie oceny  „Consensus group”; 

•  przegląd /kontrola wniosków   „Panel Review”;  

• ocena każdego wniosku  -  Evaluation Summary Report (ESR);  

  ustalenie listy rankingowej dla każdego panelu tematycznego. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B 

WNIOSEK 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Struktura wniosku – formularze 
administracyjne A 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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  część merytoryczna: 

1. Excellence 

2. Impact  

3. Quality and efficiency of 

 implementation 

 

Struktura wniosku – część B  

Section 4: Members of the consortium 

Section 5: Ethics and Security 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkursy jedno i dwu-etapowe  

 

Konkurs jedno-etapowy Konkurs dwu-etapowy 

1.Excellence 

 

I etap 

1.Excellence 

2.Impact 

2.Impact 

 II etap 

1.Excellence 

3.Quality and efficiency of 

implementation 

2.Impact 

3. Quality and efficiency  

of implementation 

limit 70 stron 

limit 70 stron 

 

 

limit 15 stron  

limit 7 stron dla Zdrowia 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Wybrane typy projektów 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Struktura wniosku – część B (1) 
T
y
p

 

p
ro

je
k

tu
 

 Research and 

Innovation actions 

Innovation actions 

Future and Emerging 

Technologies: FET 

 

SME instrument – 

Phase 1 and Phase II 

Coordination and 

Support Actions 

(CSA) 

 

1
. 

E
x
c
e

ll
e
n

c
e
  

  

1.1.Objectives 

programme  

1.1 Targeted breakthrough, 

Long term vision and 

Objectives 

 

1.1.Objectives 

programme  

1.1.Objectives 

programme  

1.2 Relation to the 

work  

1.2 Relation to the work 

programme  

   

1.2 Relation to the 

work  

1.2 Relation to the 

work  

1.3  Concept and 

approach 

 

1.3  Novelty, level of 

ambition and foundational 

character 

 

1.3  Concept and 

approach 

1.3  Concept and 

approach 

1.4 Ambition 

 

1.4  Research methods 

 

1.4 Ambition 

1.5  Interdisciplinary nature 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Struktura wniosku – część B (2) 
T
y
p

 

p
ro

je
k

tu
 

 

 Research and 

Innovation actions 

Innovation actions 

 

Future and Emerging 

Technologies: FET 

SME instrument – 

Phase I and Phase II 

Coordination and 

Support Actions (CSA) 

 

2
. 

Im
p

a
c
t 

  

2.1 Expected impacts 

 

2.1 Expected impacts 2.1 Expected impacts 2.1 Expected impacts 

2.2 Measures to 

maximise impact 

2.2 Measures to 

maximise impact 

2.2 Measures to 

maximise impact 

2.2 Measures to 

maximise impact 

a) Dissemination and 

exploitation of results  

 

a) Dissemination and 

exploitation of results  

a) Dissemination and 

exploitation of results  

a) Dissemination and 

exploitation of results  

b) Communication 

activities 

 

b) Communication 

activities 

b) Communication 

activities 

b) Communication 

activities 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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T
y
p

 

p
ro

je
k

tu
 

 

 Research and 

Innovation actions 

Innovation actions 

 

Future and Emerging 

Technologies: FET 

 

SME instrument – 

phase 1 and phase II 

Coordination and 

Support Actions (CSA) 

 

3
.Q

u
a
li
ty

 a
n

d
 e

ff
ic

ie
n

c
y
 o

f 

im
p

le
m

e
n

ta
ti

o
n

 

  

3.1 Work plan – Work 

package and 

deliverable 

 

3.1  Project work 

plan  

 

3.1 Work plan – Work 

package and 

deliverable 

 

3.1 Work plan – Work 

package and 

deliverable 

3.2 Management 

structure and 

procedures  

 

3.2 Management and 

risk assessment  

 

3.2 Management 

structure and 

procedures (only to the 

extent relevant in single 

entity 

proposals) 

 

3.2 Management 

structure and 

procedures  

3.3 Consortium as a 

whole 

3.3 Consortium as a 

whole 

 

3.3 Consortium as a 

whole 

 (if applicable) 

 

3.3 Consortium as a 

whole 

3.4 Resources to be 

committed 

 

3.4  Resources to be 

committed  

 

3.4 Resources to be 

committed 

 

3.4 Resources to be 

committed 

Struktura wniosku – część B (3) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Struktura wniosku – część B (4) 

 

Section 4: Members of the consortium  
4.1. Participants (applicants) 

4.2. Third parties involved in the project (third party resources) 
 

Section 5: Ethics and Security  
5.1 Ethics 

5.2 Security 

 Research and 

Innovation actions 

Innovation actions 

 

Future and Emerging 

Technologies: FET 

 

SME instrument – 

phase 1 and phase II 

Coordination and 

Support Actions (CSA) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


20 

Struktura wniosku w Horyzoncie 2020 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Forma jest istotna 

„readable, accessible and printable – „czytelnie, przystępnie z możliwością wydruku” 

(18. General Annexes ; B:Standard admissibility conditions for grant proposals, and related requirements) 

 nie pisać ciągłym tekstem  

  przestrzegać limitu stron  

 wypunktować kluczowe kwestie, 

 zadbać o stronę  graficzną, podział i układ akapitów, przejrzystość tekstu, 

 wytłuszczone ważne informacje, 

 powiązanie pomiędzy wszystkimi częściami projektu (badania, nauka, rola 

partnerów w realizacji, amortyzacja/zakup sprzętu itp.)  

  używajmy:  

 issue, challenge ≠ WE WNIOSKU NIE POWINNO BYĆ „PROBLEMÓW” 

! 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Proposal template  

(technical annex) 

 

Research and Innovation actions 

Innovation actions 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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The healthcare systems in Europe are facing new 

challenges such as the ageing of thepopulation, and 

increased budgetary pressure. In this context, 

mHealth could be one of thetools to tackle these 

challenges by contributing to a more patient-focused 

healthcare, andsupporting the shift towards 

prevention while at the same time improving the 

efficiency of the system. 1.3 Increased 

revention/quality of life approach.mHealth solutions 

can help detect the development of chronic 

conditions at an early stagethrough self-assessment 

tools and remote diagnosis while sharing data with 

care providerswould facilitate timely intervention.In 

this context, mHealth can help overcome patients' 

reluctance to seek help because ofstigma or shame, 

as it is the case with mental illnesses, where only 

about every second personexperiencing a disorder 

receives treatment.Attention to prevention has the 

potential to improve people's quality of life and even 

extendlife expectancy and could be accelerated by 

finding novel ways of promoting "healthybehaviours". 

In this respect, motivation and user engagement 

remain key and a fruitful area ofresearch for 

behavioural economics.  

przykład: 

The healthcare systems in Europe are facing new challenges such 

as the ageing of the population, and increased budgetary pressure. 

In this context, mHealth could be one of the tools to tackle these 

challenges by contributing to a more patient-focused healthcare, 

and supporting the shift towards prevention while at the same time 

improving the efficiency of the system. 

1.3 Increased prevention/quality of life approach 

mHealth solutions can help detect the development of chronic 

conditions at an early stage through self-assessment tools and 

remote diagnosis while sharing data with care providers would 

facilitate timely intervention. 

In this context, mHealth can help overcome patients' reluctance to 

seek help because of stigma or shame, as it is the case with 

mental illnesses, where only about every second person 

experiencing a disorder receives treatment. 

Attention to prevention has the potential to improve people's 

quality of life and even extend life expectancy and could be 

accelerated by finding novel ways of promoting "healthy 

behaviours". In this respect, motivation and user engagement 

remain key and a fruitful area of research for behavioural 

economics. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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ETAP I 

ETAP I I 
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(Proposal Acronym np. :PASSPORT: Patient Specific Simulation and PreOperative 

Realistic Training for liver surgery) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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1. Excellence 

1.1 Objectives 

1.2 Relation to the work programme 

1.3 Concept and approach 

1.4 Ambition 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I (1) 

 

 

1.Excellence 

1.1 Objectives 

 opisz ogólnie cel główny, potem cele szczegółowe; 

postaraj się odpowiedzieć na pytania już w pierwszym paragrafie: 

  Dlaczego? Jaki problem rozwiążesz? 

 Jest to priorytetem europejskim aby  rozwiązać ten problem? 

 Czy rozwiązanie jest dostępne? 

 Co się stanie jeżeli nie rozwiążemy tego problemu teraz? 

  Dlaczego ja ?  

jasność, mierzalność i  trafność celów, realistyczne i osiągalne w czasie trwania 

projektu. 

 

 

 

 

objectives should be consistent with the 

expected exploitation and impact of the project. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I (2) 

 

 

 wskazać temat w Programie Pracy, 

 wyjaśnić jak nasz wniosek  

uwzględnia  zakres  tematyczny . 

 

 

 

 

1.2 Relation to the work programme    

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I (3) 

 

 

1.3 Concept and approach  

 istota/sedno naszej aplikacji, powinna 

zawierać krótki opis: 

 

  pakietów pracy: WP , 

 kamieni milowych: MILSTONES , 

  diagram ilustrujący powiązania między pakietami pracy: WP (Pert Chart), 

  metodologia w odniesieniu do Programu Pracy np. badania, 

demonstracje, pilotaż, powielanie rynkowe; 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


29 

Konkurs dwu-etapowy: Etap I (4) 

 umiejscowić na ścieżce „od pomysłu do zastosowania”/”z laboratorium na rynek”  

 

TRL  - Technology readiness levels:  Poziomy gotowości technologii; 

Pomocne  - TRL w medycynie: 

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
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https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
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https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
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Poziomy gotowości technologii 

 HORIZON 2020 : WORK PROGRAMME 2014 – 2015  

18. General Annexes; G. Technology readiness levels (TRL)  

Poziom I Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska. 

Poziom II Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. 

Poziom III Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 

koncepcje technologii. 

Poziom IV Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 

warunkach laboratoryjnych. 

Poziom V Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 

środowisku zbliżonym do rzeczywistego. 

Poziom VI  Dokonano demonstracji prototypu lub modelu albo podsystemu 

technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Poziom VII Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach 

operacyjnych. 

Poziom VIII Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. 

Poziom IX Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło 

zamierzony efekt. 

 głównie: SME INSTRUMENT i projekty innowacyjne 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I (4) 

  wymagane zagadnienia związane z płcią: 

 
http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm 

 

o w badaniach  np. należy uwzględnić płeć, rozmiar ciała,  wiek, status, uwarunkowania 

społeczne, pochodzenie, położenie geograficzne, wykształcenie, orientacja seksualna, 

język,  

 

o jeśli nie ma zagadnień związanych z płcią  podkreślić jak płeć np.  naukowców i 

inżynierów, odnosi się  do proponowanych badań, 

o   np. pokreślić udział kobiet w konsorcjum, (lider pakietu pracy, lider pakietu 

zadaniowego). 

 

 

ARTYKUŁ 33 – RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI, Grant Agreement  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
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http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I (5) 

 

 

 

1.4  Ambition  

 

 co nowego wniesiemy w stosunku do istniejącego stanu wiedzy ? 

   co będzie przełomowego w naszym projekcie? 

   co zostało już zrobione? 

   jakie produkty, usługi, technologie już są na rynku? 

   rezultaty, patenty?  

 

 

state-of-the-art 

1.4 ► nie dotyczy projektów wspierających CSA – Coordination and support action 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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2. Impact 

2.1 Expected impacts 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I (6)  

 

 

 

2.Impact 

2.1 Expected impacts  

 jak wniosek odpowiada na zapisany w Programie Pracy spodziewany rezultat/wynik. 

(konkretnie odnieść się do pisanego wniosku i jego celów; wskaźniki ilościowe) 

Expected impact: This should provide:  

• Innovative, more accurate, more reliable and cost effective in vitro diagnostic 

tools and technologies for earlier disease diagnosis, patient stratification and/or 

prognosis of disease outcome leading to improved clinical decisions and health 

outcomes.  

• Contribution to the sustainability of health care systems.  

• Growth of the European diagnostics sector, in particular for SMEs.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Konkurs dwu-etapowy: Etap I(8)  

 

 

 

„Opis”/informacja  o badaniach klinicznych  tam gdzie takie badania w tematach są 

wymagane: 

  istotne informacje o badaniach klinicznych , 

  najważniejsze aspekty  i ich znaczenie dla  wniosku, 

 

Template for essential information to be provided for proposals including 

 clinical trials / studies / investigations: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-phc-2015-single-stage_rtd/1620122-

essential_information_for_clinical_studies_2015callsv2_18082014_en.pdf 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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         ► ETAP II konkurs dwu etapowy 

► konkurs jedno-etapowy 

   wniosek w drugim etapie konkursu dwu-etapowego piszemy w/g 

     tych samych kryteriów, które wymagane są dla konkursu jednoetapowego 
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1. Excellence 

1.1 Objectives 

1.2 Relation to the work programme 

1.3 Concept and approach 

1.4 Ambition 

ETAP II, konkurs jedno-etapowy 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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2. Impact 

2.1 Expected impacts 

3.2 Maesures to maximise impact 

a) Dissemination and exploitation of results 

b) Communication activities   

ETAP II, konkurs jedno-etapowy 

Upowszechnienie i wykorzystanie wyników  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Impact (1) 

 

2. Impact 

2.1 Expected impacts  

  w jaki sposób projekt przyczyni się do uzyskania spodziewanych rezultatów 

zapisanych w  Programie Pracy ?; 

  poprawa zdolności innowacyjnych i integracji nowej wiedzy (wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw – przez rozwój innowacyjności zaspokajającej 

rynki europejskie i światowe); 

  opisać bariery/przeszkody oraz wszelkie inne warunki (regulacje, normy), które 

mogą mieć wpływ na to czy cele projektu zostaną osiągnięte (nie powinno to 

obejmować czynników ryzyka zapisanych w ptk.3.2). 
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 Impact (2) 

 

Plan upowszechnienia: 

  Co będziemy upowszechniać? 

 Komu? 

 Jak? 

 Po co? 

 Kiedy?  

 Researchers 

 Scientific community 

  Health insurance companies 

  Investors 

  Patients/Patient groups 

  Clusters 

  Customers 

  End-users 

  Press 

  Multipliers 

2.2 Measures to maximise impact 

a) Dissemination and exploitation of results 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Impact (3) 

 

 opis zarzadzania danymi prowadzonych badań w trakcie projektu 

o jakiego typu dane będą zbierane? 

o  jakie standardy będą praktykowane? 

o  w jaki sposób dane będą wykorzystywane ? 

o w jaki sposób mogą być udostępnione, jeżeli nie to dlaczego? 

o jak te dane będą przechowywane? 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Prawa własności intelektualnej 

  zarys strategii zarządzania wiedzą i jej ochrona  

wymagana umowa konsorcjum (np. DESCA)  przed podpisaniem Grant Agreement 

o ochrona naszej wiedzy wnoszonej do projektu, 

o  kto będzie właścicielem wyników? 

o udzielanie licencji, 

o  przeniesienie własności wyników, 

 

 

 

 

! 
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Prawa własności intelektualnej 

Pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej -  IPR Helpdesk 

http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparation_stage 

 modele ochrony własności intelektualnej, 

 istotne zagadnienia do rozpatrzenia w projektach europejskich, 

 formularze, przykłady,  

 kluczowe aktualności dotyczące zagadnień ochrony własności 

intelektualnej. 

! 

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_How_to_manage_IP_in_H2020_grant_preparation_0.pdf 
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Open Access 

ARTYKUŁ 29 – UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW –SWOBODNY DOSTĘP – 

UWIDOCZNIENIE FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 

  

Z wyjątkiem sytuacji, w której byłoby to sprzeczne z jego uzasadnionymi interesami, każdy 

beneficjent musi „upowszechniać” swoje wyniki w najwcześniejszym możliwym terminie poprzez 

podanie ich do wiadomości publicznej przy wykorzystaniu właściwych środków (innych niż środki 

wynikające z ochrony lub wykorzystania wyników), w tym poprzez publikacje naukowe (w 

dowolnym medium).   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Impact (4) 

 

b) Communication activities 

 promocje projektu:  

 w jaki sposób ? 

  jakimi środkami?  

  strona projektu - obowiązkowa, ulotki, media, blog,  itp. 

 dostosowane dla potrzeb różnych grup docelowych  również poza konsorcjum , 

  pamiętać o nawiązaniu/współpracy z podobnymi projektami, 

  gdzie będziemy promować? (targi, konferencje, seminaria, szkoły lenie, itp.) 

  jakie materiały dotyczące projektu wytworzymy? 

Guide to successful communications: 

   http://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/comstrategy_en.html 
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Impact 

Objectives & 

Overall 

Approach Specific Aims Work packages, 

Tasks 
Project Results 

Milestones 

 działania upowszechniające powinny stanowić integralną część planu pracy, 

 powinny być planowane w ścisłym powiązaniu z pozostałymi działaniami w projekcie, 

 powinny mieć charakter ciągły i trwać z różną intensywnością już od początku projektu, a 

także po jego zakończeniu. 
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Zarządzanie w projekcie 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

zarządzanie  

badaniami 

zarządzanie  

promocją  

i rozpowszechnieniem 

zarządzanie  

finansami 

zarządzanie 

 raportami 

zarządzanie  

własnością intelektualną 

zarządzanie  

ryzykiem 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Etap II; konkurs jednoetapowy 

3. Implementation 

3.1 Work plan 

3.2 Management structure and procedures 

3.3 Consortium as a whole 

3.4 Resources to be committed 

 

 

 

Jakość i skuteczność realizacji projektu  
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Implementation  (1) 

3. Implementation 

3.1 Work plan — Work packages, deliverables and milestones 

 plan pracy, namacalne rezultaty projektu (deliverables), kamienie milowe 

(milestones), 

 prezentacja struktury planu pracy, 

 terminy poszczególnych pakietów pracy i ich  elementów  - wykres Gantta  

  szczegółowy opis pracy: 

  opis każdego pakietu pracy (tabela 3.1a), 

  lista pakietów pracy (tabela 3.1b), 

   lista deliverables (tabela 3.1c). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Metodologia i plan pracy 

liczba WP  proporcjonalna do skali projektu  i planowanych zadań 

pakiety pracy    work packages: WP 

WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP … 

 pakiet zarządzania konsorcjum ( Management) 

  pakiet upowszechniania wyników (Dissemination and exploitation) 

 pakiet dotyczący promocji projektu (Communication activities) 

Lider 1 Lider 2 Lider 3 Lider 4 Lider … 

 pakiety pracy dzielimy na zadania  - tasks 

TASK 1.1 

TASK 1.2 

TASK 1.3 

TASK 1.4 

TASK 2.1 

TASK 2.2 

TASK 2.3 

TASK 3.1 

TASK 3.2 

TASK 3.3 

TASK 3.4 

TASK 4.1 

TASK 4.2 

TASK … 

TASK …. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Przykładowy Wykres Gantta 

Pamiętaj aby wykres zgadzał się z opisem we wniosku 

Milestones 

Deliverables 

M1 

D2.1 

D2.2 

M2 M3 

D3.1 

D3.3 

D3.3 

D1.1 M4 

D4.1 

D4.2 
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    pakiety pracy powinny zawierać elementy: 

•  2-3 cele , 

•  działania/zadania, 

• czas , 

 namacalne rezultaty 

projektu -  „deliverable” 

  kamienie milowe 

„milestones” 

D2.1 terapia  A , Month 5 

D2.2 terapia  B, Month 7 

D2.3 terapia C, Month 9 

Milestone: wybór właściwej terapii genowej 
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Work 

package 

  No. 

Work package title Lead 

Participant No  

Lead 

Participant 

Short Named  

Person-

months 

Start 

month  

End 

month 

WP1 Zarządzanie 1 IPPT 11,5 1 46 

WP2 Wczesna diagnoza 

Zespołu Uhshera 

3 13 2 10 

WP3 Modele zwierzęce: 

myszy, żaby. 

2 10 8 15 

WP4 Zrozumienie 

mechanizmów 

powstawania choroby 

WP5 Opracowanie terapii 

genowych 

WP6 Komunikacja  i 

promocja projektu 

WP7  Upowszechnienie i 

wykorzystanie 

wyników projektu 

Total 

months 

 

Table 3.1 b: Work package list 
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Table 3.1 c: Deliverables List 

Deliverable 

(number) 

Deliverable 

name 

Work 

package 

number  

Short name 

of lead 

participant  

Type 
Dissemination 

level 

Delivery date 

  

D1.1 

  

3 Annual 

Reports   

WP1 

  

 IPPT  R CO  12,24,36  

 D2.1 Test    WP2 

 

   DEM CO  10  

 KEY:Deliverable numbers in order of delivery dates. Please use the numbering convention <WP number>.<number 

of deliverable within that WP>.   

For example, deliverable 4.2 would be the second deliverable from work package 4.  

Type:  

Use one of the following codes:  

R: Document, report (excluding the periodic and final reports)  

DEM:   Demonstrator, pilot, prototype, plan designs  

DEC: Websites, patents filing,   press & media actions, videos, etc. 

OTHER:  Software, technical diagram, etc.  

Dissemination level:  

Use one of the following codes:  

PU = Public, fully open, e.g. web  

CO = Confidential, restricted under conditions set out in Model Grant Agreement  

CI = Classified, information as referred to in Commission Decision 2001/844/EC.   

Delivery date Measured in months from the project start date (month 1) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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PERT diagram - przykład  
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Implementation  (2) 

3.2 Management structure and procedures 

 struktura organizacji projektu – ustalenie ciał zarządzających konsorcjum 

„ the Project Coordinator (PC), the Project Manager (PM), the Advisory Board (AB) and 

 the Project Steering Committee (PSC) „ 

 mechanizm podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów, 

 strategia i struktura zarządzania musi być adekwatna do wielkości projektu, 

 podział obowiązków w konsorcjum pomiędzy partnerów, 

 w jaki sposób zarządzanie ułatwi realizacje projektu, 

 jasno sprecyzowane kto za co odpowiada, 

 kamienie milowe (tabela 3.2.a). 
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Przykładowy schemat struktury zarządzania 

_ _ _ _ _ _ _ 

Steering Comittee 

Project Coordinator Advisory Board 

Project Administrative (= Project Secretariat  = Project Manager)  

WP1 Leader WP2 Leader WP… Leader WP8 Leader 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Implementation (3) 

 ryzyko (tabela 3.2b): 

• zapobieganie 

• ograniczenie do minimum (punkty progowe) 

•  działania awaryjne  

 

Description of risk Work package(s) 

involved 

Proposed risk-mitigation 

measures 

Zmutowane myszy okażą się 

nieodpowiednie do badań 

wadliwych genów choroby USH 

 

WP 2 

Do badań wykorzystamy inne 

modele zwierzęce  np. żaby, świnka 

 

Table 3.2b: Critical risks for implementation  

 

Opis ryzyka Którego Pakietu 

Pracy dotyczy? 

Ograniczenie/ 

Zmniejszenie 

ryzyka 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Implementation  (4) 

3.3 Consortium as a whole 

  koordynator („kierownik” projektu), podpisuje umowę o grant z KE , 

  partnerzy: odpowiadają za realizację przydzielonych i  zapisanych zadań we wniosku, 

 konsorcjum, a projekt  

• Czy partnerzy uzupełniają się? 

• W jaki sposób przyczyniają się do realizacji projektu? 

• Czy będą ze sobą skutecznie współpracować? 

• Dlaczego mamy partnerów z krajów trzecich? 

• Podwykonawcy inni partnerzy? 

3.4 Resources to be committed 

  opis środków i zasobów wykorzystanych do realizacji projektu (budżet, personel, 

 sprzęt itp.) 

   w jaki sposób zastosowane środki są spójne z projektem,  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Pozostałe tabele 
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Participant 

Number/Sho

rt Name - 

IPPT 

Cost (€) Justification 

Travel  26 100 3 project steering commitee meetings, 

2 person + 3 workshops,  

7 000  € travel for 2 conferences 

Equipment  15 000 room and catering kick-off meeting 

Other goods 

and services 

40 000  1 travel 3 advisors ,  speakers final 

conference 

Total 

Table 3.4b: ‘Other direct cost’ items (travel, equipment, other goods 
and services, large research infrastructure) 
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Część 4 i 5 

Section 4: Members of the consortium  

4.1. Participants (applicants) 

4.2. Third parties involved in the project (including 

 use of third party) 

 

Section 5: Ethics and Security  

5.1 Ethics 

5.2 Security   

bez limitu stron 
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Partnerzy w konsorcjum(1) 

Section 4: Members of the consortium  

4.1. Participants (applicants) 

  opis jednostki i jej główne zadania z wyjaśnieniem w jaki sposób profil tej  

jednostki odpowiada  zadaniom w projekcie; 

   CV , charakterystyka osób(płeć), które będą odpowiedzialne za 

proponowane zadania badawcze i innowacyjne; 

  lista maksymalnie 5 odpowiednich publikacji, i/lub produktów, usług lub 

innych osiągnięć związanych  z projektem; 
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Partnerzy w konsorcjum(2) 

Section 4: Members of the consortium (c.d.) 

4.1. Participants (applicants) 

  lista maksymalnie 5 poprzednich projektów lub działań, związanych z 

tematem tego projektu; 

   opis istotnej infrastruktury i/lub innego głównego wyposażenia 

technicznego, zwiazanego z proponowanymi pracami; 

  

  ( inne dokumenty pomocnicze wymienione  w  Programie Pracy) 
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Partnerzy w konsorcjum (3) 
Strony trzecie w projekcie 

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party 

resources) 

  czy planujemy udział w projekcie strony trzeciej ?  

(strony  trzecie nie podpisują Grant Agreement:GA) 

Does the participant plan to subcontract certain tasks  (please 

note that core tasks of the project should not be sub-contracted) 

Y/N 

If yes, please describe and justify the tasks to be subcontracted 

Does the participant envisage that part of its work is performed 

by linked third parties  

Y/N 

If yes, please describe the third party, the link of the participant to the third party, and 

describe and justify the foreseen tasks to be performed by the third party 

Does the participant envisage the use of contributions in kind 

provided by third parties (Articles 11 and 12 of the General 

Model Grant Agreement) 

Y/N 

If yes, please describe the third party and their contributions 
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Partnerzy w konsorcjum (4)  
Strony trzecie w projekcie 

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party 

resources) 

 

  umowy na zakup towarów, robót i usług (art. 10),  

  korzystanie z wkładów rzeczowych przekazanych przez strony trzecie 

odpłatnie (art. 11), 

  korzystanie z wkładów rzeczowych przekazanych przez strony trzecie 

bezpłatnie (art. 12),  

  podwykonawstwo (art.  13),  

  powiązane strony trzecie (art.14). 
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Section 5: Ethics and Security  

5.1 Ethics - zawsze gdy projekt dotyczy: 

  zarodków ludzkich 

  dzieci, dorosłych (zgody), 

  komórek, tkanek ludzkich, 

  danych osobowych (ochrona), 

  zwierząt, 

  udziału krajów z poza UE, 

  ochrony środowiska. 

 

o  opisać jak wniosek spełnia wymogi prawne i etyczne kraju , w którym będą prowadzone 

badania , przedstawić dokumenty informujące iż:  BADANIA PROWADZONE BĘDĄ ZGODNIE 

Z PRAWEM; 

Etyka  i bezpieczeństwo 

Ethics issues table – w systemie 

elektronicznym tabela do wypełnienia. 
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Bezpieczeństwo 

 

  

 

5.2 Security 

 

  dane lub informacje wymagające ochrony przed nieuprawnionym 

ujawnieniem - informacje niejawne, 

  systemy przetwarzania informacji, 

  produkty podwójnego zastosowania: technologie, dokumenty i schematy, 

które mogą być wykorzystywane zarówno do zastosowań cywilnych i 

wojskowych 

Security Aspects Letter (SAL) : dokument określający aspekty 

bezpieczeństwa (SAL)«: zbiór specjalnych warunków dotyczących umowy,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001D0844-

20050202&qid=1395937087333&from=EN 

 

Commission internal Rules of Procedure: 
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Bezpieczeństwo 

ARTYKUŁ 37 – OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

Działalność związana z osiąganiem „rezultatów niejawnych” (zob. załącznik 1) musi 

być prowadzona zgodnie z „wymogami bezpieczeństwa” określonymi w załączniku 

1 (w dokumencie określającym aspekty bezpieczeństwa i przewodniku nadawania 

klauzul), do czasu odtajnienia tych rezultatów  

http://ec.europa.eu/rea/pdf/6_security_issues.pdf 
 

kontakt:   

 REA-security-research@ec.europa.eu  

entr-security-research@ec.europa.eu 

Aleksandra Oczko-Dolny 

ENTRG4:Policy and Research in Security 

aleksandra.oczko-dolny@ec.europa.eu 
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Przydatne informacje 

 

 Research & Innovation 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 

 Participant portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 The European IPR Helpdesk  

http://www.iprhelpdesk.eu/ 

 DESCA 2020 Model Consortium Agreement 

http://www.desca-2020.eu/ 

 CORDIS 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

 KPK PB UE 

http://kpk.gov.pl/ 
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ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

Ewa Szkiłądź 

e-mail: ewa.szkiladz@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 

Pytania? 

Anna Pytko 

e-mail: anna.pytko@kpk.gov.pl 

Joanna Niedziałek 

e-mail: joanna.niedzialek@kpk.gov.pl 
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