
Ocena wniosków Weave-UNISONO



PROCES OCENY WNIOSKU

ocena 
formalna

▪dokonywana przez agencję wiodącą oraz instytucje partnerskie, w tym NCN

▪ocena formalna wniosków krajowych - NCN - Koordynatorzy Dyscyplin

▪kompletność wniosku krajowego, tożsamość wniosku wspólnego załączonego do wniosku krajowego i złożonego do agencji 
wiodącej, spójność danych we wniosku wspólnym i krajowym, kwalifikowalność kosztów, kwalifikowalność KP, język

▪powtórna ocena formalna w NCN po ponownym złożeniu wniosku w agencji wiodącej

Ocena 
merytoryczna

▪ w agencji wiodącej

▪ w konkurencji z wnioskami lokalnymi agencji wiodącej

▪ maks. 20%, brak osobnego budżetu

▪ agencja wiodąca przekazuje NCN i innym instytucjom partnerskim informację o wynikach oceny merytorycznej; 
wyniki ogłaszane równocześnie przez NCN i agencję wiodącą; recenzje udostępniane tylko od partnera 
zagranicznego! 

ocena 
dodatkowa

▪ w NCN - tylko jeśli niezbędna!

▪ w razie wątpliwości określonych w Regulaminie (§ 37, 39, 44, 45)



OCENA FORMALNA

▪ Ocena formalna wniosków odbywa się w NCN i w agencji wiodącej niezależnie

▪ Wyniki oceny formalnej przedstawiane są agencji wiodącej

▪ Podstawą oceny formalnej jest wniosek wspólny i krajowy

➢ Podstawą oceny merytorycznej jest wniosek wspólny

➢ Podstawą finansową jest wniosek krajowy

➢ spójność informacji we wniosku wspólnym i krajowym jest kluczowa – rzutuje na ocenę

formalną, na ocenę merytoryczną i na kwestie finansowe

➢ identyczny zakres informacji jest kluczowy

➢ Ocenia się spełnienie wymagań formalnych wobec polskiego KP, kwalifikowalność kosztów

▪ Brak możliwości uzupełnień merytorycznych po stronie PL (w niektórych agencjach tak)

➢ Niespójność wniosku wspólnego z krajowym staje się poważnym uchybieniem

➢ Jeśli w agencji wiodącej tak, to dosłanie aktualnej wersji do NCN



KOSZTY w konkursach międzynarodowych z procedurą LAP

KOSZTY BEZPOŚREDNIE – koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu badawczego:

▪ wynagrodzenia zespołu badawczego i stypendia naukowe;

▪ aparatura naukowo-badawcza (koszt jednej sztuki aparatury nie może przekraczać 500 000 PLN), urządzenia i 

oprogramowanie;

▪ inne koszty bezpośrednie:

➢ materiały i drobny sprzęt;

➢ usługi obce;

➢ podróże służbowe związane z projektem;

➢ wizyty i konsultacje ekspertów spoza instytucji partnerskich; 

WAŻNE: wnioskodawca polski nie może finansować kosztów konsultacji i wizyt współpracowników 

otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z instytucji partnerskiej – koszt niekwalifikowalny;

➢ koszty związane z przygotowaniem publikacji wyników badań np. korekta językowa; 



KOSZTY w konkursach międzynarodowych z procedurą LAP

KOSZTY POŚREDNIE:

▪ pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie;

▪ są rozliczane ryczałtem i traktowane jako poniesione;

▪ maks. 20% wszystkich kosztów bezpośrednich;

▪ Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być

przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

UWAGA!

▪ Koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie mogą

być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

▪ Wynagrodzenia pracowników administracyjnych mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.



▪ Kierowanie 3 (i więcej) projektami NCN

▪ Kierowanie 2 projektami NCN i 1 wniosek w ocenie lub zakwalifikowany do finansowania

▪ Kierowanie 1 projektem i 2 wnioski w ocenie lub zakwalifikowane do finansowania

▪ 3 wnioski w ocenie lub zakwalifikowane do finansowania

➢ Wniosku nie może złożyć osoba, której projekt jest w trakcie oceny w konkursie Miniatura.

➢ Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi 

zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie 

NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony 

dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

OGRANICZENIA w SKŁADANIU WNIOSKU



OCENA FORMALNA – najczęściej popełniane błędy

▪ brak we wniosku wspólnym szczegółowych i spójnych z podanymi w ZSUN/OSF 

uzasadnień kosztów dla zespołu polskiego (przedmiotem oceny merytorycznej jest wniosek wspólny);

▪ niespójność informacji podanych we wniosku wspólnym i krajowym (np. w zakresie struktury zespołu

badawczego);

▪ niezłożenie wniosku w podanym terminie;

▪ podanie z imienia i nazwiska we wniosku krajowym, we wniosku wspólnym lub w opisie projektu osób

zaplanowanych do zatrudnienia w ramach otwartych konkursów z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc

oraz w ramach stypendiów naukowych NCN dla studentów i doktorantów;

▪ różnice w kosztach zaplanowanych na realizację zadań przez zespół polski podanych we wniosku wspólnym i

krajowym wynikające m.in. z błędnego przeliczenia kursu EUR/PLN lub z niespójności wydatków

zaplanowanych we wniosku krajowym i we wniosku wspólnym;

▪ niekompletność wniosku;

▪ wypełnienie poszczególnych sekcji wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF w języku innym niż wskazany w

dokumentacji konkursowej;

▪ złożenie wniosku tylko do jednej zaangażowanej instytucji partnerskiej;



OCENA MERYTORYCZNA W AGENCJACH WIODĄCYCH 

Agencja 
wiodąca Szczegółowe wytyczne dotyczące konkursu agencji wiodącej

FWF 

(Austria)

FWF Stand-Alone Projects: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/stand-alone-projects/

FWF Clinical Research Programme - w przypadku badań klinicznych: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-

programmes/programme-clinical-research-klif/

FWF Weave Information for Applicants: 

https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Internationale_Programme/Joint_Projects/weave_Information-for-

Applicants.pdf 

GAČR

(Czechy)

Evaluation based on the lead agency principle (LA projects): https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-

agency-3/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Prezentace-LA_2022_nove.pdf

ARRS

(Słowenia)

National Research Projects (link zostanie podany w późniejszym terminie)
http://www.arrs.si/en/medn/vodilna/index.asp

SNSF 

(Szwajcaria)

SNSF Project Funding: http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx;

SNSF Information on Weave:

http://www.snf.ch/en/funding/projects/weave-lead-agency/weave/Pages/default.aspx ://www.snf.ch/en/funding/projects/weave-lead-

agency/weave/Pages/default.

DFG 

(Niemcy)

Individual Research Grants Programme: http://www.dfg.de/lead_agency_weave/en
DFG, German Research Foundation - Proposal Submission with European Cooperation Partners (Weave Lead Agency Process).

https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/stand-alone-projects/
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/programme-clinical-research-klif/
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-3/
https://gacr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Prezentace-LA_2022_nove.pdf
http://www.arrs.si/en/medn/vodilna/index.asp
http://www.snf.ch/en/funding/projects/weave-lead-agency/weave/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/en/funding/projects/weave-lead-agency/weave/Pages/default.aspx
http://www.dfg.de/lead_agency_weave/en
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/joint_proposal_weave_process/index.html


OCENA MERYTORYCZNA – AGENCJE PARTNERSKIE

Ideą Lead Agency Procedure jest wystąpienie o finansowanie z 

partnerem/-ami zagranicznym/-ymi i ocena wniosków w otoczeniu 

międzynarodowym, dzięki czemu: 

▪ wzrastają wymagania wobec wniosków

▪ szansa na międzynarodowy feedback

▪ konfrontacja wyników wraz z partnerem naukowym

▪ rozszerzenie wpływu projektu dzięki perspektywie innych zespołów 

zespołów

▪ szukanie bilansu między krajową kulturą naukową a wpływem na naukę 

jako taką 



OCENA DODATKOWA
▪ Dodatkowa ocena merytoryczna w NCN dotyczy:

➢ Oceny budżetu

➢ Oceny kwestii etycznych

➢ Oceny całego wniosku

▪ Kiedy odbywa się ocena dodatkowa i dlaczego?

▪ Kiedy ocena merytoryczna agencji wiodącej pozostawia wątpliwości

• co do zasadności kosztów dla polskiego zespołu

➢ modyfikacje w budżecie zgodnie z rekomendacją ekspertów NCN

➢ odrzucenie budżetu = odrzucenie wniosku

• co do aspektów etycznych polskiej części badań

➢ zastosowanie się do rekomendacji ekspertów NCN

• co do uszeregowania w rankingu vs finanse

➢ Ocena dodatkowa całego wniosku jest ostatecznością po wyczerpaniu się wskaźników

opisanych w par. 43 Regulaminu



DODATKOWA OCENA MERYTORYCZNA 

▪ 3 Ekspertów NCN otrzymuje do analizy wniosek wspólny i krajowy, recenzje 

i uzasadnienia z agencji wiodącej

▪ KOSZTORYS

▪ Częściowo nieuzasadniony  → rekomendacje → modyfikacje i finansowanie 

przy dwóch A i funduszach

▪ Nieuzasadniony → odrzucenie

▪ Uzasadniony → finansowanie przy dwóch A i funduszach

▪ ASPEKTY ETYCZNE

▪ Odpowiednio opisane → finansowanie przy dwóch A i funduszach

▪ Nieodpowiednio opisane → rekomendacje → modyfikacje i finansowanie przy dwóch A i funduszach

▪ CAŁY WNIOSEK



Dziękuję za uwagę

Narodowe Centrum Nauki

ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków 

GRAMY DLA POLSKIEJ NAUKI


