Warszawa, 24 września 2015

Założenia wdrażania instrumentu pn. Regionalne Agendy
Naukowo-Badawcze (Poddziałanie 4.1.2. POIR)
Czym są Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB)?
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) to nazwa instrumentu wsparcia przewidzianego do
realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze umożliwią wsparcie projektów B+R, których tematyka będzie
się wpisywać w regionalne inteligentne specjalizacje.
Regionalna Agenda Naukowo-Badawcza to zestaw komplementarnych obszarów badawczych,
związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
będą utworzone przez NCBR na podstawie zagadnień badawczych (nie należy ich utożsamiać z RANB)
zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie.
Cel istnienia RANB w POIR:
•
•
•
•

zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia
kraju oraz regionów (krajowe a regionalne inteligentne specjalizacje),
RANB jest narzędziem interwencji w obszarze B+R mającym zapewnić prowadzenie badań na
rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
zapewnienie wysokich standardów wyboru projektów, przy zachowaniu wpływu regionów na
zakres tematyczny (merytoryczną treść) konkursu,
wykorzystanie dotychczasowego dorobku/wkładu regionów w identyfikowanie obszarów
inteligentnej specjalizacji i tematów badań,

Mechanizm RANB
Mechanizm Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych
W ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych wsparcie będzie obejmowało projekty
polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z
udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem będzie jednostka naukowa.
Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zwiększone zostanie
prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań (wdrożenie wyników prac B+R nie będzie
przedmiotem wsparcia poddziałania 4.1.2 POIR). Ocena projektów zgłaszanych przez konsorcja
naukowo-przemysłowe w ramach RANB będzie dokonywana w oparciu o jakościowe kryteria
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.
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Sposób wyłaniania RANB
1) Regiony przedstawiają proponowany zakres tematyczny i zagadnienie badawcze (zgodnie z
załączoną fiszką)
•

•

•

•

zakres tematyczny i zagadnienia badawcze zgodne z RIS lub innym dokumentem
strategicznym, w którym zdefiniowano regionalną inteligentną specjalizację, bądź z
projektem takiego dokumentu w sytuacji, gdy nie został on jeszcze przyjęty przez samorząd
województwa;
zgłoszenia dokonywane są wyłącznie na formularzu przygotowanym przez NCBR, co ma
zapewnić jednolitą strukturę, formę oraz zakres informacji dotyczących zagadnień
badawczych;
zagadnienia badawcze zgłoszone przez regiony mogą być zróżnicowane tematycznie oraz
wpisywać się w wiele inteligentnych specjalizacji określonych w RIS lub innym dokumencie
strategicznym w ramach którego zdefiniowano regionalne inteligentne specjalizacje dla
danego województwa.
każdy region przedstawia jeden formularz z takim zakresem tematycznym i tyloma
zagadnieniami badawczymi, ile region uzna za właściwe. Podmiotem właściwym do
przedłożenia zgłoszenia jest Marszałek Województwa.

2) NCBR dokonuje przeglądu zgłoszonych zagadnień badawczych:
•
•

•
•
•

NCBR porządkuje zgłoszone zagadnienia badawcze pod kątem możliwego powielania się,
weryfikuje, czy zgłoszone zagadnienia badawcze nie zostały uwzględnione w programach
finansujących projekty B+R jednostek naukowych (np. w strategicznych programach badań
naukowych i prac rozwojowych ),
przekazuje Komitetowi Ekspertów informację o korelacji zgłoszonych zagadnień badawczych i
programów finansowanych z innych źródeł,
nie dokonuje redukcji zakresu tematycznego i zagadnień badawczych (takie kompetencje
będzie posiadał Komitet Ekspertów),
na tym etapie będzie miała miejsce agregacja zagadnień badawczych, czyli łączenie
zagadnień z podobnych dziedzin nauki w zbiory, które będą wstępnie określały zakres
tematyczny RANB.

3) Komitet Ekspertów dokonuje pogłębionej analizy zagadnień badawczych:
•
•

sprawdza, czy zagadnienia są określone prawidłowo pod względem merytorycznym, czy
uzasadnione jest uwzględnienie szczegółowych obszarów, czy może ich dalsza agregacja,
może wykorzystać informacje przekazane przez NCBR przy podejmowaniu decyzji o zakresie
tematycznym RANB.

Prace Ekspertów powinny zakończyć się określeniem zakresów tematycznych
uszczegółowionych poprzez zweryfikowane przez Komitet zagadnienia badawcze.

RANB

4) Lista RANB wskazująca zakres tematyczny i zagadnienia badawcze zostanie zatwierdzona przez
Radę NCBR na podstawie rekomendacji Komitetu Ekspertów.
5) Konkurs na projekty w ramach RANB uwzględnia następujące zasady:
•

Jest prowadzony przez NCBR w oparciu o zakres tematyczny RANB wypracowany przez
Komitet Ekspertów i przyjęty przez Radę NCBR.
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•

Kryteria wyboru projektów w poddziałaniu 4.1.2 POIR będą zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący POIR.

•

Jednym z kryteriów punktowanych powinna być innowacyjność rozwiązania, przy czym
najwyższy pułap punktacji powinien być przyznawany rozwiązaniom innowacyjnym na
poziomie światowym.
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Tryb działania i zadania Komitetu Ekspertów ds. Regionalnych Agend
Naukowo-Badawczych
Tryb działania Komitetu Ekspertów:
1. Zespół powołuje Dyrektor Centrum.
2. Głównym zadaniem Komitetu Ekspertów jest sformułowanie RANB, określających zakres
tematyczny konkursu w ramach poddziałania 4.1.2 POIR na podstawie propozycji
zgłoszonych przez Regiony po ich uprzednim zweryfikowaniu pod kątem:
a. zgodności z RIS lub innym dokumentem strategicznym, w którym zdefiniowano
regionalną inteligentną specjalizację, bądź z projektem takiego dokumentu w
sytuacji, gdy nie został on jeszcze przyjęty przez samorząd województwa;
b. dla każdej propozycji zgłaszanej przez regiony;
c. weryfikacji, czy proponowane obszary badawcze powtarzają się z zagadnieniami
uprzednio i aktualnie finansowanymi przez NCBR. Ma to ograniczyć ryzyko
podwójnego finansowania proponowanych zagadnień w ramach dotychczas
realizowanych programów finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum.
3. Komitet Ekspertów jest uprawniony do określenia zakresów RANB na podstawie
przeanalizowanych zgłoszeń obszarów badawczych. Może przy tym ograniczyć liczbę i/lub
zakres zagadnień badawczych w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z RIS lub
możliwości podwójnego finansowania takich samych lub zbieżnych ze sobą zagadnień
badawczych.
4. Po ustaleniu zakresów tematycznych RANB Komitet Ekspertów przedstawia je do
zatwierdzenia Radzie Centrum.

Załącznik
Fiszka dla propozycji zagadnień badawczych
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