
 

 

Nowości w ewaluacji 

wniosków w 

Horyzoncie Europa! 
 

Materiał przygotowany w oparciu o prezentację p. Isabel Vergara z Komisji Europejskiej 

(Generalny Dyrektoriat ds. Badań i Innowacji) wygłoszoną podczas spotkania IGLO – 

Evaluation novelties under Horizon Europe. 

 

Przygotowanie wniosku 

 

KOMPOZYCJA KONSORCJUM 

Warunkiem wstępnym jest udział w konsorcjum co najmniej jednej instytucji posiadającej 

osobowość prawną, pochodzącej z kraju członkowskiego UE, a także co najmniej dwóch 

instytucji z odrębną osobowością prawną, pochodzących z dwóch innych krajów 

członkowskich UE (MS) lub krajów zrzeszonych (AS - Associated Countries). Oczywiście 

możliwe jest – a nawet zalecane – tworzenie konsorcjów skupiających organizacje z większej 

ilości krajów MS i AC. 

https://iglortd.org/


 

 

W przypadku akcji typu CSA zasady te kształtują się nieco inaczej: wymagany jest udział 

co najmniej jednej organizacji z niezależną osobowością prawną z kraju członkowskiego 

lub zrzeszonego z UE.  

Powyższe zasady mogą się różnić w poszczególnych programach, dlatego zawsze przed 

przystąpieniem do tworzenia konsorcjum należy sprawdzić wymogi szczegółowe 

dla wybranego konkursu. 

 

SEKCJE WNIOSKU 

W części A dodano nowe pola:  

✓ Tabelę dorobku dla naukowców, których udział w projekcie jest określony w momencie 

składania wniosku (nie dotyczy stanowisk, na które obowiązują otwarte konkursy). 

Tabela ma pomóc w śledzeniu przebiegu kariery naukowca i jego udziału w różnych 

grantach finansowanych przez HE;  

✓ Część określającą rolę poszczególnych organizacji w realizacji projektu;  

✓ Deklarację jednostki dotyczącą posiadania Planów Równości Płci (GEP), o których 

informacje podano niżej. 

Z części B przesunięto do części A następujące elementy:  

✓ Kwestionariusz samooceny etycznej; 

✓ Kwestionariusz bezpieczeństwa (ang. security questionnaire) – nowość dla wszystkich 

konkursów; kwestionariusz dotyczy informacji, których ujawnienie może zagrażać 

bezpieczeństwu Unii Europejskiej; 

✓ Informacja o wcześniejszych aktywnościach wnioskodawcy związanych z konkursem. 

W części B dodano:  

✓ Słownik pojęć;  

✓ Zapewnienie spójności terminologii stosowanej przez cały cykl życia projektu: 

od wniosku aż po raport końcowy; 

✓ Wyjaśnienie, jakie informacje należy zamieścić w poszczególnych sekcjach. 

 

LIMITY STRON 

Zmniejszono limity stron wniosku, które nadal różnią się w zależności od typu akcji:  

✓ W przypadku obowiązywania dwóch etapów oceny – wniosek składany na pierwszym 

etapie nie może przekroczyć limitu 10 stron.  

✓ Dla wniosków pełnych (ang. full application) składanych w konkursach typu RIA* i IA* 

jest to 45 stron. Wyjątek stanowią akcje typu CSA* (limit 30 stron) oraz EIC Pathfinder 

(limit 17 stron). 



 

 

* Wyjaśnienie tych pojęć znajduje się w Słowniku przygotowanym przez Krajowy Punkt 

Kontaktowy.  

Kryteria i proces ewaluacji 

Warto podkreślić, że w konkursach Horyzontu Europa pozostawiono takie same kryteria oceny 

jak w programie ramowym Horyzont 2020, tj. (1) doskonałość naukowa (ang. excellent), 

(2) wpływ projektu (ang. impact), (3) jakość i efektywność realizacji (ang. quality and efficienty 

of the implementation). 

Nowości w procesie oceny:  

✓ Ocena praktyk dotyczących otwartej nauki (Open Science) jest dokonywana jako część 

oceny metodologii naukowej (kryterium excellence). 

✓ Wpływ projektu jest poddawany ewaluacji poprzez nowe narzędzie: Key Impacts 

Pathways (KIPs)  

✓ Ocena wnioskodawców (quality of participants) mieści się w trzecim kryterium – jakość 

i efektywność realizacji. 

✓ Usunięto ocenę struktury zarządzania projektem (management structures). 

Nowością w wybranych konkursach Horyzontu Europa (w postaci tzw. pilot calls) będzie 

przyznane wnioskodawcom prawo do odniesienia się do indywidualnych, wstępnych opinii 

recenzentów jeszcze przed zatwierdzeniem recenzji i osiągnięciem konsensusu ekspertów w 

kwestii oceny wniosku. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości procesu oceny, a także 

umożliwienie autorom wniosku skorygowanie ewentualnych błędów i nieścisłości lub też 

błędnych założeń ekspertów na wczesnym etapie oceny.  

 

Kluczowe aspekty wniosku 

Obowiązkowo we wniosku zgłaszanym w konkursach Horyzontu Europa należy odnieść 

się do takich aspektów jak:  

 

1. OTWARTA NAUKA 

Praktyki Otwartej Nauki (ang. Open Science), do których stosowania Komisja Europejska 

zobowiązuje beneficjentów programu ramowego Horyzont Europa, oznaczają dzielenie 

się wiedzą, danymi i wypracowanymi narzędziami tak szybko i tak szeroko, jak to tylko możliwe. 

Otwarta Nauka ma prowadzić również do większego zaangażowania obywateli w obszar badań 

i innowacji. Wsparciem naukowców i naukowczyń w tym zakresie ma być powstała Europejska 

https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/slownik-pojec-uzywanych-w-he
https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/slownik-pojec-uzywanych-w-he


 

 

Chmura dla Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud, EOSC) czy platforma Open 

Research Europe (ORE).  

W Horyzoncie Europa obowiązuje reguła zapewnienia 

natychmiastowej publikacji i udostępnienia danych według 

pryncypium: „otwarte jak to tylko możliwe, zamknięte na 

ile to konieczne” (ang. open as possible, as closed as 

necessary). Obowiązkową częścią wniosku jest również Plan 

zarządzania danymi (ang. Data management plan), w 

którym należy przewidzieć udostępnianie danych zgodnie 

z kryterium FAIR – możliwe do znalezienia, dostępne, 

interoperacyjne,  gotowe do ponownego zastosowania 

(ang. Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable 

data).  

Zaplanowane we wniosku praktyki będą ocenione w ramach kryterium doskonałości badań. 

Z kolei dotychczas stosowane praktyki wnioskodawców w tym zakresie będą oceniane jako 

część kryterium jakości wnioskodawców (ang. qulaity of participants).  

 

2. RÓWNOŚĆ PŁCI W BADANIACH NAUKOWYCH 

Komisja Europejska wymaga uwzględnienia w finansowanych przez nią badaniach naukowych 

i innowacjach kwestii płci biologicznej (and. sex) i płci kulturowej (ang. gender). Dodatkowo 

Horyzont Europa zobowiązuje jednostki badawcze ubiegające się o granty Horyzontu Europa 

– dla których termin zakończenia naboru przypada na rok 2022 lub później – do przyjęcia 

i stosowania Planów Równości Płci (ang. Gender Equality Plans – GEP).  

 

Biuro PolSCA opracowało i opublikowało na swojej stronie przewodnik dotyczący 

przygotowania GEP przez jednostki badawcze. Opracowanie Biura PolSCA to zbiór 

praktycznych informacji na temat wymaganych przez Komisję Europejską komponentów 

oraz obszarów tematycznych, które powinny zostać ujęte w dokumencie, tj. równowaga 

między życiem prywatnym a zawodowym, równowaga płci w kadrze zarządczej i gremiach 

decyzyjnych czy w procesie rekrutacyjnym. Zawiera ono także szereg polskich i europejskich 

przykładów prezentujących m.in. plany na rzecz równouprawnienia płci, raporty, narzędzia, 

szkolenia czy projekty sfinansowane z Horyzontu 2020, poświęcone wzmacnianiu równości płci 

w badaniach. Opracowanie przygotowane przez dr Justynę Kramarczyk z Biura PolSCA 

jest dostępne w formacie PDF. 

 

https://eosc-portal.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://informacje.pan.pl/images/2021/Opracowanie_Plan_R%C3%B3wno%C5%9Bci_P%C5%82ci_jak_to_zrobi%C4%87_v1.1.pdf


 

 

Pod koniec września 2021 również Komisja Europejska 

udostępniła bogaty materiał wspierający organizacje 

naukowe w spełnieniu kryteriów Planów Równości Płci w 

konkursach Horyzontu Europa. Szczegółowe opracowanie 

odnosi się do wszystkich wytycznych i aspektów GEP, 

wyjaśnia, co te wymagania oznaczają w praktyce, podaje 

przykłady dobrych praktyk oraz zasobów, z których można 

korzystać w przygotowaniu GEP dla własnej instytucji. 

Przewodnik KE jest dostępny w języku angielskim pod 

linkiem.  

 

3. WPŁYW PROJEKTU 

 

Wnioskodawcy są zachęcani do takiego planowania i opisu spodziewanych rezultatów swoich 

badań i innowacji, by wpisywać je w oczekiwane efekty i wpływy określone przez Programy 

Pracy HE. Slajd nr 14 prezentacji w ciekawy sposób demonstruje przykład ścieżki projektu 

w kierunku osiągnięcia znaczących wpływów.  

Działaniami wspierającymi maksymalizację wpływów i rezultatów projektu jest 

upowszechnianie, wykorzystanie i komunikacja (ang. dissemination, exploitation, 

communication). Dokładne zaplanowanie i opisanie tych aktywności we wniosku projektowym 

jest wymogiem formalnym, o ile warunki danego konkursu nie stanowią inaczej. Wszystkie 

przewidziane we wniosku środki powinny być proporcjonalne do skali projektu oraz powinny 

zawierać konkretne przykłady działań zaplanowanych do wdrożenia zarówno w trakcie, 

jak i po zakończeniu projektu. Elementy, jakie należy przy tym uwzględnić to m.in.  

➢ grupy docelowe i kanały interakcji; 

➢ środki komunikacji promujące projekt i jego wyniki; 

➢ plan działań następczych w celu wspierania wykorzystania wyników; 

➢ kompleksowa strategia zarządzania własnością intelektualną (dostarczenie listy 

własności wyników jest obowiązkowe na końcu projektu); 

➢ jeżeli eksploatacja jest spodziewana przede wszystkim w państwach 

niestowarzyszonych z Unią Europejską, należy przedstawić przekonujące 

uzasadnienie, że nadal jest to interes UE. 

  

4. SZTUCZNA INTELIGENCJA 

Wszystkie systemy i techniki oparte na sztucznej inteligencji (ang. Artificial Inteligence – AI), 

wykorzystywane lub wypracowywane w projektach finansowanych ze środków Horyzontu 

Europa powinny spełniać szereg kryteriów solidności (ang. Trustworthy AI), m.in. być 

niezawodne i wytrzymałe technicznie, dokładne i powtarzalne, odporne na ataki hakerskie. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669


 

 

Powinny także uwzględniać kontekst społeczny, w którym działają, minimalizować 

niezamierzone szkody, chronić fizyczną i psychiczną integralność człowieka itp. 

 

Spełnienie wymogu wytrzymałości technicznej będzie oceniane w ramach kryterium 

doskonałości naukowej. 

 

 

5. NIEWYRZĄDZANIE ZNACZĄCEJ SZKODY  

Jedną z nowości programu ramowego Horyzont Europa jest wymóg odniesienia się 

we wniosku – zwłaszcza w konkursach klastra 4, 5 i 6 – do kryterium Do not Significant Harm 

(DNSH). Kryterium to nawiązuje w sposób bezpośredni do systemu jednolitej klasyfikacji 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tzw. taksonomii UE. 

 

Opisując metodologię badawczą 

oraz spodziewane rezultaty 

projektu (Część B, sekcja 1 i 2), 

wnioskodawcy będą musieli 

potwierdzić, że działalność 

prowadzona w ramach realizacji 

projektu oraz po jego zakończeniu 

(np. w przypadku komercjalizacji 

wyników badań) nie przyniesie szkody żadnemu z sześciu celów środowiskowych 

Europejskiego Zielonego Ładu:  

1. łagodzenie skutków zmian klimatu, 

2. dostosowanie do zmian klimatu, 

3. zrównoważone wykorzystywanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, 

4. przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

5. zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, 

6. ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

Spełnienie tego kryterium nie będzie oceniane przez recenzentów, o ile warunki konkursu 

nie określają inaczej. 

 

Materiały źródłowe 
 

1. Nagranie wideo ze spotkania IGLO “Evaluation novelties under Horizon Europe”; 

2. Prezentacja Isabel Vergara ze spotkania IGLO “Evaluation novelties under Horizon 

Europe”; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://video.nti.sk/rec/?784860V6393YES66
https://www.slord.sk/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Submission-and-evaluation-in-HE_IGLO_7-9-2021.pdf


 

 

3. Dokument Komisji Europejskiej przedstawiający szczegółowo wprowadzone zmiany 

i nowości Horyzontu Europa w stosunku do poprzedniego programu ramowego; 

4. Horizon Europe programme Guide – przewodnik Komisji Europejskiej po programie 

ramowym Horyzont Europa z 4 października 2021.  

 

Opracowanie:  
 

Zespół Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli, 7 października 2021. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

