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1. RODZAJE PROJEKTÓW: 

r1) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane:  

– w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, 

– w ramach programów Unii Europejskiej, 

– w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć 

badawczych,  

– przez zagraniczną instytucję publiczną powołaną w celu wspierania 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, 

– przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;  

r2) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane:  

– jako projekty strategiczne lub sektorowe albo inne projekty krajowe 

realizowane przez konsorcja naukowe,  

– w ramach programów operacyjnych,  

– jako projekty finansowane w ramach Europejskich i Polskich Platform 

Technologicznych; 

r3) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe:  

– finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju, 

– finansowane przez ministra, 

– międzynarodowe niewspółfinansowane, 

– inne krajowe, realizowane przez konsorcja naukowe lub na zlecenie krajowych 

lub międzynarodowych przedsiębiorców,  

– niewymienione w tiret 1–4. 

 

2. ROLA JEDNOSTKI W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM:  

z1) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 jednostkami tworzącymi 

konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
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z2) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 jednostkami tworzącymi 

konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub zadaniem w projekcie 

międzynarodowym lub krajowym; 

z3) realizacja projektu w ramach konsorcjum albo projektu indywidualnego. 

 

3. OBLICZANIE OCENY: 

Wynik punktowy (P) jest obliczany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, 

według wzoru: 

P = m ∗ K 

gdzie: 

m – oznacza mnożnik dla projektu zgodnie z tabelą, w zależności od rodzaju 

projektu oraz roli jednostki w zarządzaniu projektem; 

K – oznacza środki finansowe w milionach złotych przyznane jednostce w okresie 

objętym kompleksową oceną na realizację projektów, z wyłączeniem środków 

przyznanych partnerom koordynowanego projektu. 

Tabela mnożników dla projektów  

 z1 z2 z3 

r1 10 8 6 

r2 8 7 5 

r3 6 5 4 

 

Za jeden projekt jednostka może uzyskać maksymalnie 100 pkt, a za wszystkie realizowane  

w okresie objętym kompleksową oceną – maksymalnie 400 pkt. 

 

  




