
Konkurs IdeaLab „Managing threats” 

Program Badania Podstawowe

Fundusze norweskie i EOG



Źródła IdeaLabu

Metodologię opracowano w Wielkiej Brytanii w 2005 roku 

https://www.epsrc.ac.uk/funding/howtoapply/routes/network/ideas/whatisasandpit/

Polska
(IdeaLab)

W Polsce ta innowacyjna metoda wyłaniania 

projektów badawczych zostanie po raz 

pierwszy zastosowana w konkursach w 

funduszach norweskich i EOG.

https://www.epsrc.ac.uk/funding/howtoapply/routes/network/ideas/whatisasandpit/


Czym jest IdeaLab?

✓ IdeaLab to interaktywny warsztat 

organizowany przez NCN 21-25 października 

dla około 30 Uczestników wyłonionych przez 

Zespół Ekspertów. 

✓ W warsztacie wezmą udział Uczestnicy 

reprezentujący szeroki zakres dyscyplin, 

kompetencji, czy ścieżek kariery, których 

doświadczenie pozwoli spojrzeć na tematykę 

badawczą konkursu w nowy sposób.



Czym jest IdeaLab?

✓ Działania warsztatowe pomogą Uczestnikom otworzyć się na 

nowe spojrzenia, perspektywy, pomysły i w konsekwencji 

opracować innowacyjne, interdyscyplinarne projekty 

badawcze. 



Kto bierze udział w warsztacie?

UCZESTNICY

Zespół 

Ekspertów

Facylitatorzy

Interesariusze

Pracownicy 

NCN



Kto bierze udział w warsztacie?

Dyrektor warsztatu i mentorzy (Zespół Ekspertów)

✓ Wyłaniają Uczestników na podstawie zgłoszeń przesyłanych 

przez stronę https://idealab.ncn.gov.pl. 

✓ W trakcie warsztatu moderują dyskusje, kwestionują utarte 

drogi, wskazują na trudne, nieoczywiste wyzwania badawcze.

✓ Oceniają koncepcje projektów opracowane w trakcie warsztatu.

Interesariusze 

✓ Mogą uczestniczyć w warsztacie, w celu pogłębionego 

zapoznania się z tematyką w wybranych obszarach.

https://idealab.ncn.gov.pl/


Kto bierze udział w warsztacie?

Pracownicy NCN

✓ Dbają o sprawy organizacyjne np. związane z przebiegiem 

warsztatu, współpracą z centrum hotelowo-konferencyjnym.

✓ Koordynatorzy Dyscyplin odpowiadają za przebieg oceny 

koncepcji projektów.

Facylitatorzy

✓ Planują działania warsztatowe i prowadzą warsztat.

✓ Koordynują działania Ekspertów.



✓ Czy na warsztat muszę przywieźć opracowanie 

mojego pomysłu na projekt badawczy?

Nie. Opracowanie koncepcji projektów będzie 

elementem działań warsztatowych.

✓ Czy w czasie warsztatu będę mógł rozwinąć mój 

pomysł?

Działania warsztatowe mają na celu nowe spojrzenie

na temat konkursu i rozwinięcie nowych pomysłów, 

ale istniejące koncepcje mogą okazać się 

interesujące i stać się elementem projektów.



✓ Czy muszę znaleźć partnera z zagranicznej instytucji 

przed przyjazdem na warsztat? 

Nie. Uczestników warsztatu z Polski, Norwegii, 

Liechtensteinu i Islandii wyłoni międzynarodowy 

Zespół Ekspertów powołany przez Radę NCN.

✓ Czy do projektu opracowanego w czasie warsztatu 

będę mógł zaangażować dodatkowych partnerów, z 

którymi współpracuję?

Nie. Partnerami w projektach mogą być wyłącznie 

organizacje przyjmujące wskazane przez Uczestników.



Cel warsztatu

Zachęcić uczestników do nowatorskiego podejścia do 

tematyki badawczej IdeaLabu Managing threats.

Tematyka ukierunkowana na wyzwania wynikające ze złożonych 

procesów, jakie zachodzą współcześnie, takich jak globalizacja, 

zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, 

przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności 

geopolitycznej, którym musi stawić czoło społeczeństwo 

europejskie.



Kto może się zgłosić?

Kryteria formalne:

✓ stopień magistra (lub równoważny)

✓ organizacja przyjmująca – podmiot posiadający osobowość 

prawną w Polsce, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie

✓ biegła znajomość języka angielskiego

✓ możliwość uczestnictwa w warsztacie IdeaLab 21-25 października



Kto może się zgłosić?

Profil idealnego Uczestnika:

✓ gotowość wyjścia poza obszar swojej specjalności i 

zainteresowań, prowadzenia badań interdyscyplinarnych

✓ umiejętność pracy zespołowej i kompetencje komunikacyjne

✓ chęć podejmowania działań kreatywnych, innowacyjnych, 

mających za cel rozwiązywanie złożonych problemów

✓ angażowanie się w działalność upowszechniającą wyniki badań w 

społeczeństwie, instytucjach publicznych i pozarządowych



Etapy konkursu

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

17 czerwca 2019 –

ogłoszenie konkursu

marzec/kwiecień 2020 –

podpisywanie umów



Etapy konkursu

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

19 sierpnia (24.00 CEST) 

zamknięcie formularza elektronicznego

https://idealab.ncn.gov.pl

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat

https://idealab.ncn.gov.pl/


Jak wysłać zgłoszenie?



Wymagane dokumenty 

✓ Formularz zgłoszenia uczestnika – podstawowe dane kandydata i 

organizacji przyjmującej, dorobek naukowy, kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe, umiejętności miękkie, cechy osobiste

✓ Oświadczenie uczestnika – zgoda na uczestnictwo w warsztacie, 

oświadczenie o stopniu magistra i znajomości języka angielskiego, RODO

✓ Oświadczenie organizacji przyjmującej – zgoda na warunki konkursu 



Jak wysłać zgłoszenie?



Etapy konkursu

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

sierpień/wrzesień 2019

prace Zespołu Ekspertów oraz 

przesłanie informacji o wynikach 

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat



✓ powołanie Zespołu Ekspertów przez Radę NCN

✓ ocena formalna zgłoszeń w oparciu o kryteria wymienione w 

dokumentacji konkursowej

✓ ocena indywidualna zgłoszeń przez członków Zespołu Ekspertów

✓ ocena panelowa w czasie posiedzenia Zespołu - ustalenie listy 

Uczestników i listy rezerwowej

✓ rozesłanie informacji o wynikach na adres e-mail podany w 

zgłoszeniu do końca września 2019

Procedura wyboru Uczestników



Kogo zaprosimy na warsztat?

Około 30 Uczestników, w tym:

✓ osoby ze stopniem doktora z 

polskich organizacji badawczych

✓ osoby z polskich podmiotów 

niebędących organizacjami 

badawczymi

✓ osoby z instytucji zagranicznych 

(Norwegia, Islandia, 

Liechtenstein)

Potencjalni 

Kierownicy 

Projektów

Potencjalni 

Partnerzy 

Zagraniczni

Potencjalni 

Partnerzy z 

Polski



Informacje dla Uczestników

✓ ramowy program IdeaLabu

✓ szczegóły dotyczące ośrodka hotelowo-

konferencyjnego

✓ zasady zwrotu kosztów podróży

✓ praktyczne rady, jak przygotować się do 

warsztatu

✓ informacje dodatkowe



Etapy konkursu

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

20 października –

zakwaterowanie uczestników

21-25 października – warsztat 

IdeaLab

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat



Zasady uczestnictwa

Warsztat IdeaLab to intensywne przedsięwzięcie obejmujące 

opracowanie projektów badawczych i ich ocenę

✓ wymaga pełnego zaangażowania i uczestnictwa we wszystkich 

dniach warsztatu zgodnie z przygotowanym programem

✓ nie będzie możliwości wykonywania innych działań niż 

przewidziane w intensywnym programie warsztatu

✓ nie będzie możliwe korzystanie z telefonów komórkowych w 

czasie sesji warsztatowych



Przebieg warsztatu

Idélab Norweskiej 
Rady Badań „Cities
that work”



Uczestnicy 
poznają się, 

pogłębiają swoje 
rozumienie 
tematyki, 

dowiadują się o 
kompetencjach 

innych 
uczestników



Uczestnicy 
rozważają możliwe 
pomysły badawcze, 

analizują je 
krytycznie, tworzą 

się wstępne zespoły 
badawcze

Zdjęcia: Centre for Facilitation



Uczestnicy 
koncentrują się na 

opracowaniu 
koncepcji projektów i 
ustaleniu partnerstw

Wyznaczani są 
Kierownicy 
Projektów

Termin składania koncepcji 

projektów: 

24 października (21.00 CEST)



Uczestnicy 
prezentują 
koncepcje 
projektów

Eksperci oceniają 
złożone wnioski

Uczestnicy 
otrzymują 

informację o 
wynikach oceny



✓ Kwalifikowalne partnerstwa składają się co 

najmniej z Kierownika Projektu i partnera 

zagranicznego

✓ Minimalna wartość projektu 500.000 euro

✓ Maksymalna wartość projektu 1.500.000 euro

✓ Koszty partnerów zagranicznych nie powinny 

przekroczyć 40%

✓ Czas trwania 24 lub 36 miesięcy

Całkowity budżet 

konkursu:

4.434.011 euro

Koncepcje projektów –

kryteria kwalifikowalności



Etapy konkursu

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

25 października – otwarcie 

formularza w systemie ZSUN/OSF

16 grudnia (24.00 CET) –

zamknięcie konkursu  

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat



Kto może złożyć wniosek 

pełny?

Organizacja badawcza (wnioskodawca) zatrudniająca Kierownika 

Projektu składa wniosek w imieniu partnerstwa, które:

✓ zawiązało się w trakcie warsztatu IdeaLab

✓ złożyło w wyznaczonym terminie zgodną z tematyką konkursu 

koncepcję projektu 

✓ zaprezentowało koncepcję projektu w trakcie posiedzenia Zespołu 

Ekspertów

Koncepcja projektu tożsama z dokumentem złożonym w czasie 

warsztatu jest załącznikiem do wniosku pełnego.



Co zawiera wniosek pełny?

✓ dane administracyjne wnioskodawcy i partnerów

✓ opis zadań badawczych

✓ szczegółowy budżet

✓ sekcję dotyczącą pomocy publicznej

✓ upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku w imieniu partnerów

✓ oświadczenia wnioskodawcy i kierownika projektu

wzór wniosku pełnego: 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/idealab_full_proposal_form.pdf

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/idealab_full_proposal_form.pdf


Etapy konkursu

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

grudzień/styczeń – ostatni etap 

oceny i ustalenie listy 

rankingowej

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat



Ocena wniosków pełnych

✓ ocena formalna dokonywana przez Koordynatorów 

Dyscyplin NCN w oparciu o kryteria wymienione w 

dokumentacji konkursowej

✓ ocena zgodności wniosku pełnego z koncepcją projektu 

dokonywana przez ekspertów

✓ zatwierdzenie listy rankingowej przez Komitet Programu 

Badania Podstawowe



Ocena zgodności

Wszystkie zmiany należy opisać i uzasadnić:

✓ Opis zadań badawczych we wniosku pełnym musi być 

zgodny z założeniami zawartymi w koncepcji projektu.

✓ Koszt projektu nie może się zmienić, pozostałe informacje 

budżetowe zawarte w koncepcji projektu nie powinny się 

znacząco zmienić.

✓ W sytuacjach losowych istnieje możliwość zmiany 

podmiotu przez uczestnika lub rezygnacji instytucji 

partnerskiej.



Etapy konkursu

Wybór 

Uczestników

Warsztat 

IdeaLab

Opracowanie 

wniosków 

pełnych 

Ustalenie 

listy 

rankingowej

Decyzje

Podpisanie 

umów

luty/marzec 2020 - decyzje 

Dyrektora NCN

marzec/kwiecień 2020 –

podpisywanie umów 

partnerstwa i umów z NCN

Przyjmowanie 

zgłoszeń na 

warsztat



Dlaczego IdeaLab?

Możliwość uzyskania nowych, istotnych wyników przez:

✓ współpracę ekspertów, którzy w przeciwnym razie nie 

spotkaliby się,

✓ prezentację różnych punktów widzenia przez uczestników z 

różnych środowisk badawczych i zawodowych,

✓ formułę ułatwiającą uzyskanie nowych wglądów, perspektyw.

Powstanie nowych sieci badawczych przez: 

✓ udział osób reprezentujących różne dyscypliny i ścieżki kariery 

z Polski, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.



Dlaczego IdeaLab?

Możliwość uzyskania środków na realizację międzynarodowego 

projektu badawczego

Punkt wyjścia do nowych projektów i zastosowań przez:

✓ pogłębioną dyskusję w międzynarodowym gronie nad pomysłami 

badawczymi,

✓ opracowanie koncepcji projektów w tematyce zgodnej z klastrem 

„Inclusive and secure society” Horyzontu Europa

✓ realizację badań naukowych, które dadzą podstawę innowacji 

społecznych, rozwiązań dla władz publicznych, opracowania 

strategii etc.



Więcej informacji

Dokumentacja konkursowa:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en

Kontakt:

Zespół Funduszy Norweskich, NCN

Barbara Świątkowska

tel. 12 341 91 50 

E-mail: barbara.swiatkowska@ncn.gov.pl

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en

