Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
Celem działania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć
duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy Polski i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Projekt
powinien wpłynąć na wybór najważniejszych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które pozwolą na
lepsze wykorzystywanie wyników badań w praktyce. Ważnym narzędziem, które umożliwi Państw wskazanie
polskich priorytetów badawczych, wspieranym w ramach niniejszego działania jest metoda foresight. Pojęcie
foresight w języku angielskim oznacza „przewidywanie” i nie ma jednowyrazowego polskiego odpowiednika.
Można je rozumieć jako spojrzenie lub sięgnięcie w przyszłość, przy czym nie chodzi tu tylko o prognozę, ale
także o możliwość wpływu na bieg wydarzeń. Foresight ma na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans
i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań
wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki.
Beneficjentami pomocy w ramach omawianego Poddziałania mogą być:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
- uczelnie
- jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych
Konsorcjum naukowe to grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych.
Konsorcjum naukowo-przemysłowe to grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych.
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia)
- samorząd województwa
- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W ramach działania możecie Państwo pozyskać dofinansowanie na identyfikację, zaplanowanie, wskazanie
kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia:
- Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych programów tego typu
- przygotowania regionalnych strategii rozwoju
- przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii
rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym
- przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych
Wsparcie ma formę dotacji do 100%.Nie określona została minimalna/maksymalna wartość projektu.
Dofinansowanie może zostać przyznane w formie refundacji lub zaliczki.
Ocena merytoryczna (punktowa) złożonego wniosku obejmuje następujące kryteria:
· użyteczność oczekiwanych wyników projektu (0-17)
· wpływ realizacji projektu na rozwój współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką (0-15)
· wpływ wyników projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (0-15)
· wnioskodawca zaproponował kilka scenariuszy dalszego postępowania w zależności od
uzyskanych wyników realizacji projektu (0-7)
· posiadane doświadczenie w stosowaniu metody foresight (0-6)

·

posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu (010)
· powiązanie z innymi projektami (projekt jest częścią projektu realizowanego w ramach współpracy
międzynarodowej) (0-10)
· projekt ma związek z RIS lub może być wykorzystany przez RIS (0-5)
· poprawność przyjętej metodyki, narzędzi badawczych (0-10)
· projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 (0-5)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania : 100
Ocena wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych dokonywana jest w skali punktowej zgodnie z karta
oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. W przypadku, gdy średnia ocena
punktowa jest wyższa niż 51 punktów, wniosek zostaje umieszczony na liście rankingowej projektów
rekomendowanych do wsparcia.
Wnioski składa się w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie.
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

