
 
 

 
 
 

 

Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

 

Szczegółowa charakterystyka konkursu IdeaLab  

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

 

KONKURS IDEALAB W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 

1. Głównym celem Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 jest 

przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków 

dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami Beneficjentami 

(eeagrants.org). 

2. Celem obszaru programowego „Badania naukowe” jest lepszy rozwój wiedzy 

opartej na badaniach. 

3. Celem Narodowego Centrum Nauki jest finansowanie badań podstawowych, 

rozumianych jako „prace empiryczne i teoretyczne mające przede wszystkim na 

celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez 

nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne”. W związku z tym, 

warsztaty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby koncepcje projektów 

stworzone w trakcie IdeaLabu mieściły w ramach badań podstawowych i nie 

dotyczyły komercjalizacji, opracowania lub ulepszenia produktów, ani żadnego 

innego bezpośredniego zastosowania komercyjnego. IdeaLab jest zbudowany 

wokół istniejących i przyszłych złożonych wyzwań społecznych. Warsztaty powinny 

być zaprojektowane w taki sposób, aby propozycje projektów były adekwatne dla 

społeczeństwa, zapewniały nowe fundamenty wiedzy, innowacyjne i 

zrównoważone rozwiązania i idee, proponowały strategie dla władz publicznych, 

zawierały refleksje nad uwarunkowaniami, konsekwencjami, niepewnościami, czy 

dylematami etc. 

4. Temat konkursu IdeaLab „Postępowanie w obliczu zagrożeń” jest ukierunkowany 

na wyzwania wynikające ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych 

czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne (np. coraz większe 

wykorzystanie robotów, sztucznej inteligencji, edycji genów), zmiany klimatu i 

środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak 

stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzących niepewność (pociągających za 

sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło 

społeczeństwo europejskie.  



 
 

 
 
 

 

Globalizacja przynosi nowe szanse i zasoby, a jednocześnie sprzyja znaczącym 

ruchom migracyjnym, osłabia ekorozwój i powoduje destabilizację gospodarczą i 

społeczno-polityczną. Człowiek przegrywa w walce ze zmianami klimatycznymi, 

które sam spowodował. Wzrasta poczucie bezradności spowodowanej tym, że 

robimy zbyt mało, zbyt późno. Główne fale populistów i kolektywistów (narodowych 

i religijnych) oraz zapędy dyktatorskie powodują, że kwestionowane są 

podstawowe zasady demokracji oraz uczciwość i wolność jednostki. Nowe 

technologie komunikacyjne stworzyły globalną sferę publiczną dostępną dla 

wszystkich, a jednocześnie skomplikowaną i podzieloną, w której „demokratyzacji” 

informacji i dóbr kultury towarzyszy dezinformacja, manipulacja, szerzenie się teorii 

spiskowych oraz osłabienie pozycji wiedzy naukowej w społeczeństwie. 

Automatyzacja i roboty przejmują ciężką i niebezpieczną pracę fizyczną oraz 

rutynowe zadania, a jednocześnie obciążają tkankę społeczną i rodzą pytania o 

organizację społeczną w przyszłości. Nowatorskie metody edycji genów pozwalają 

na modyfikację materiału genetycznego człowieka również w komórkach 

zarodkowych. Szybki rozwój neuronauk może doprowadzić do powstania 

technologii pozwalających odczytywać i wpływać na myśli człowieka. Tak więc w 

środowisku, które oferuje zarówno możliwości, jak i zagrożenia działalność na 

poziomie indywidualnym, społecznym i instytucjonalnym kształtuje potrzeba 

odpowiedzi na dostrzeżone zagrożenia i niewiadome.  

Odróżnienie zagrożeń wyobrażonych od prawdziwych może być trudne, ale w 

rzeczywistości oddziaływanie tych pierwszych jest nie mniej poważne niż tych 

drugich. Działanie w odpowiedzi na zagrożenia i niewiadome może być 

konstruktywne, jednak może też generować niekorzystne konsekwencje, takie jak 

niepokoje, zwiększona niepewność, nowe dylematy, a w końcu odejście od 

wolności.   

Celem warsztatu IdeaLab jest zachęcenie uczestników do wykraczającej poza 

istniejące ujęcia refleksji nad wyzwaniami przedstawionymi w ogłoszeniu i 

poszukiwania nowych wglądów i/lub nowych podstaw naukowych dla działań, a 

także rozwiązań, które przynoszą interdyscyplinarne i wieloperspektywiczne 

podejścia do kwestii postępowania w obliczu rozmaitych typów zagrożeń. 

Wydarzenie da specjalistom z rozmaitych dziedzin niekonwencjonalną przestrzeń, 

która umożliwi im spotkanie i swobodne rozwijanie nowych pomysłów 

wspierających społeczeństwo dzisiaj i w przyszłości. 

5. W konkursie IdeaLab będą finansowane projekty, które:  

a. stanowią odpowiedź na wyzwanie sformułowane w naborze IdeaLab: 
Postępowanie w obliczu zagrożeń; 

b. tworzą nowe wglądy i/lub nowe podstawy naukowe, które mogą stanowić 
podstawę działań, a także rozwiązań, które przynoszą interdyscyplinarne 
i wieloperspektywiczne podejścia do kwestii postępowania w obliczu 
rozmaitych typów zagrożeń;  



 
 

 
 
 

 

c. mogą postulować rozwiązania wymagające „zaistnienia pewnych 
okoliczności”, na ogół interwencji władz publicznych; wobec tego projekty 
takie powinny korzystać z dobrze przemyślanych strategii i wiedzy 
eksperckiej, dzięki którym te „okoliczności” będą mogły zaistnieć.   

d. przynoszą interdyscyplinarną perspektywę wypracowaną przez 
specjalistów z rozmaitych dziedzin – nauk humanistycznych, społecznych, 
o życiu, ścisłych i technicznych. 

 

6. Budżet konkursu wynosi 4.434.011 euro. Budżet pojedynczego projektu może 

wynosić pomiędzy 500.000 euro, a 1.500.000 euro.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARTNERSTW 

1. Kwalifikowalnymi Beneficjentami są organizacje badawcze, które mają osobowość 

prawną i siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem, że prowadzą 

badania w sposób ciągły i niezależny. Kierownik projektu będzie zatrudniony w 

organizacji badawczej będącej Beneficjentem.  

2. Wszelkie jednostki publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, 

organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i siedzibę na terenie 

Polski, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu kwalifikują się na partnerów projektów, 

pod warunkiem że są aktywnie zaangażowane i skutecznie przyczyniają się do 

wdrażania projektów.  

3. Kwalifikowalne partnerstwa muszą się składać z jednego polskiego Beneficjenta 

oraz przynajmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu. 

4. Celem Mechanizmu Finansowego EOG jest zacieśnianie relacji dwustronnych 

pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami Beneficjentami. W związku z tym, 

wsparcie powinno być przeznaczone na stworzenie długotrwałych, bilateralnych, 

strategicznych partnerstw.  

5. Uczestnictwo organizacji pozarządowych, organizacji publicznych lub innych 

interesariuszy, które wnoszą wkład do planowania i/lub wdrażania projektu i/lub 

aktywnie użytkują wyniki projektu i/lub stosują wiedzę wytworzoną przez projekt 

i/lub czerpią korzyści z kompetencji opracowanych w ramach projektu jest mile 

widziane i może być wsparte w ramach działań i budżetu projektu. 

Rozpowszechnianie wyników badań musi być częścią wszystkich projektów. 

6. Podwykonawstwo drugorzędnych zadań badawczych jest kosztem 

kwalifikowalnym pod warunkiem, że jest uzasadnione we wniosku projektowym i 

niezbędne do realizacji projektu. 



 
 

 
 
 

 

7. Oczekuje się, że kwalifikowalne koszty podmiotów z Islandii, Norwegii i 

Lichtensteinu uczestniczących w projekcie zwykle nie przekroczą 40% całkowitych 

kwalifikowalnych kosztów projektu. 

WSTĘPNY HARMONOGRAM KONKURSU IDEALAB 

 

1. 17 czerwca – otwarcie konkursu 

2. 19 sierpnia – zamknięcie składania wniosków o uczestnictwo w warsztacie  

3. 16 września – panel ekspertów w Krakowie i wybór uczestników 

4. 23 września – wysłanie informacji do uczestników  

5. 21-25 października – warsztat IdeaLab   

6. 15 grudnia – złożenie pełnych wniosków projektowych przez partnerstwa 

utworzone w trakcie warsztatu.  

 


