KRYTERIUM II
Efekty finansowe badań naukowych lub prac rozwojowych
– 10% oceny ewaluacyjnej
I.

Podstawowe informacje o KRYTERIUM II

1. PODSTAWA OCENY:
Wysokość środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją podmiotowi na
realizację projektów badawczych oraz wysokość środków finansowych uzyskanych przez
podmiot w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
realizowanych w dyscyplinie
2. ELEMENTY SKŁADOWE KRYTERIUM:
1. projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe1, finansowane w trybie
konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
2. projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z udziałem
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
3. projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum
Nauki;
4. projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
5. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i
nauki;
6. komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Na mocy art. 4.1. ustawy: Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i
wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub
oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych
produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany
wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
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3. PUNKTY:
Po 1 punkcie za każde:
1) 25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na
realizację projektów realizowanych samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo
realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo
inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego;
2) 12 500 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na
realizację projektów, jeżeli projekt jest albo był realizowany przez grupę podmiotów, do której
należy ewaluowany podmiot, której liderem jest podmiot nienależący do systemu szkolnictwa
wyższego i nauki;
3) 5 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez ewaluowany
podmiot albo inny podmiot2 utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań
naukowych lub prac rozwojowych z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub
know-how związanego z tymi wynikami oraz z tytułu usług badawczych świadczonych na
zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
ZWIĘKSZENIE LICZBY PUNKTÓW:
1) o 400% – w przypadku projektów finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań
Naukowych (European Research Council);
2) o 200% – w przypadku projektów finansowanych w ramach programów ramowych w
zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programów
związanych z wdrażaniem tych programów;
3) o 50% – w przypadku innych projektów niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych przez
instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których
mowa w art. 365 pkt 9 ustawy [zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z
innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi]

spółkę typu spin-off utworzoną przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie
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WYLICZENIE PUNKTÓW:
Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych ustala się w wyniku
podzielenia sumy punktów przyznanych podmiotowi w kryterium II przez liczbę N, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. KIEROWNIK PROJEKTU:
Aby środki przyznane na realizację projektu mogły zostać uwzględnione do celów ewaluacji,
osoba kierownika będzie musiała być zaliczona do liczby N w ewaluowanym podmiocie
albo być uczestnikiem prowadzonej przez niego szkoły doktorskiej, albo być w nim
zatrudniona na stanowisku naukowym, badawczym albo dydaktyczno-badawczym, przy
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

