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2ycie naukowe

Liczba zlo2onych wniosk6w znacznie przekroczyla wszelkie wstgpne oczekiwania i konkurs
mo2na uzna(za udanq probq wypelnia istotnej luki pomigdzy badaniami
podstawowymi a stosowanymi i przemystowymi.

MNGO
I TodeuszBurczyrtski

,,There is no applied science

without science to be applied".

Bunordo Albun Housay,

lawwt Noqrody Nobk z roku 194/

stniej4cy w Polsce system finan-
sowania badari zostal uksztalto-
wany kilka lat temu i w6wczas zde-
cydowano, 2e finansowanie badari

podstawowych i badari stosowanych
odbywai sig bgdzie oddzielnie. Po-
wolane zostaly dwie niezale2ne agen-
cje rzqd,owe: Narodowe Centrum Na-
uki - finansuj4ce badania podsta-
wowe i Narodowe Centrum Badari
i Rozwoju - finansuj4ce badania sto-
sowane i przemyslowe. Wydaje sig, 2e

ten dychotomic zny podzial nie ma jed-
nak racjonalnego uzasadnienia w dzi-
siejszych pogl4dach na rolg, znaczenie
i metodologig badari naukowych, po-
niewaZ w wielu przypadkach trudno
rozdzielii badania podstawowe od ba-
daf stosowanych. Czgsto sig zdarza,
le w trakcie badari stosowanych poja-
wiajE sig zagadnienia, kt6rych rozwtE-
zanie wymaga podjgcia badari maj4-
cych charakter badari podstawowych
i bywa tak2e odwrotnie, gdy realizacja
pewnego zakresu badari o charakterze
podstawowym wymaga rozwi|zania
zagadnieh, kt6re mog4 miei charakter
stosowany.

Europejska Rada ds. Badari (Euro-
pean Research Council - ERC), powo-
lana w 2007 r., nie chc4c poslugiwai
sig takimi nieprecyzyjnymi pojgciami,
wprowadzila termin frontier research,
kt6re mo2na rozumiei jako pionierskie
badania graniczne, bez klasyfikowa-
nia badari na Dodstawowe i stosowane.
Klasyczne roir62nienie migdzy bada-
niami podstawowymi i stosowanymi
stracilo bowiem swoje znaczenie, gdy
wiele nowych wylaniaj4cych sig obsza-
r6w nauki i in2vnierii czesto zawiera
istotne elementy obu podej6i do badari
naukowych.

Szeroko podzielany jest poglqd, 2e

oddzielne finansowanie badaf pod-
stawowych i stosowanych spowbdo-

waio w Polsce istotn4 i zauwaLalna,
lukg migdzy badaniami podstawo-
wymi i stosowanymi, kt6ra sig stale
powiqksza. Jest to tym bardziej niezro-
zumiale w 6wietle moZliwoSci pozvski-

wania Srodk6w na badania z funduszy
europejskich, w ktorych rola i znaczel-
nie tego, co okredla sig jako innowa-
cje, a co powinno w spos6b naturalny
wynikai z podejmowania wielu ba-
dari naukowych, niekoniecznie nakie-
rowane jest w pierwszym etapie na za-
stosowania, ale kt6re majq lub mogq
miei istotny potencjal innowacyjny.
W Polsce mamy istotny deficyt wla-
snych innowacji, a z drugiej strony nie
stwarzamy optymalnych warunk6w
do tego, aby od nowych, oryginalnych
koncepcji i pomysl6w przej66 w spos6b
lagodny do ich przetestowania, spraw-
dzenia, a w koricowym etapie prak-
tycznego zastosowania.

Swiadomodi tego stanu rzeczybyla
powodem podjgcia rozm6w przez
NCN i NCBR na temat wsp6lnego
przedsigwzigcia, kt6re choi w mi-
nimalnym stopniu mogloby wspo-
mnianq lukg wypelnii. Rozmowy te
doprowadzily do wypracowania pro-
pozycji bgdEcej podstaw4 porozumie-
nia NCN i NCBR.

W listopadzie 2013, na pierwszym
wspolnym posiedzeniu rad NCN
i NCBR, w obecnoSci 6wczesnej mini-
ster Barbary Kudryckiej, podpisano
porozumienie o wsp6lnym przedsig-
wzigciu, kt6rego efektem bylo opra-
cowanie i ogloszenie nowego kon-
kursu pod nazw4 TANGO.Warto za-
znaczyi, Le glowna jego idea jest po-
dobna do idei konkursu, iaki urucho-
miony zostal w ZOt t r. w'ERC, lednak
z uwagi na to, 2e w Polsce finanso-
wanie badari podstawowvch i stoso-

Rys. 1. Fazy projektu TANG0
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Rys.2. Procedura konkursowa TANGA
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Nauki
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Faza K

FazaKiFazaB+R

Wartoji wniosk6w

Wnioskowane
dofinansowanie

Wklad wlasny
przedsiqbiorc6w

Wnioski

56

154

- 186,8 mln

- 164,6 mln

- 22,2 mln

Naukj Scisle i Nauki o Zyciu
Technlczne

Rys. 3. Rozklad wnioskdw wstepnych

na poszczegdlne dziedziny nauki

zakwalifikowane aO
do II etapu

Rys.4. Podstawowe dane o pierwszym

etapie pilota20wego konkursu TANG0

wanych jest rozdzielone migdzy obie
agencje rzqdowe, procedura konkur-
sowa musiala bvi dopasowana do ta-
kiej sytuacji, co wymagalo dodatko-
wych ustaleri i pertraktacji migdzy
NCN i NCBR. Przyjgto, Le pierwszy
konkurs z zaloi.enia bgdzie mial cha-
rakter pilota2owy.

Zaloienia konkursu
Gl6wnym celem konkursu bylo
zwigkszenie stopnia wykorzystania
wynik6w badafi podstawowych o zna-
czEcym potencjale innowacyjnym
w praktyce. Adresatami byli za6 wyko-
nawcy projekt6w finansowanych w ra-
mach konkurs6w og6lnokrajowych
lub migdzynarodowych dotycz4cych
badari podstawowych (projekty roz-
poczgte nie wcze6niej niZ 1 stycznia
2008 r.).

Przyjgto, 2e konkurs bgdzie sig

skladal z dw6ch faz: koncepcyjnej (faza

K) i badawczo-rozwojowej (faza B+R)
(rys. 1). Zakres fazy koncepcyjnej (K)
obejmowal nastgpuj4ce zadania:
, realizacjg dzialari ukierunkowanych

na stworzenie koncepcji wykorzysta-
nia gospodarczego uzyskanych wy-
nik6w prac badawczych;

. realizacjg dzialan ukierunkowa-
nych na pozyskanie partnera zainte-
resowanego wdroieniem wynik6d
wsp6lfinansowaniem fazy B+R;

. opracowanie strategii i realizacjg
dzialaf maj1cych na celu zabezpie-
czenie praw do ochronvwlasnodci in-
telekt;hej wynik6w badari;

. wykonanie analiz rynkowych dia-
gnozuj4cych zapotrzebowanie na
rozwiqzanie bgdqce przedmiotem
projektu.

Wysoko6i dofinansowania w fazie
koncepcyjnej (K) nie mogla przekro-
czv(250 tvs. zl.'Faza 

6adawczo-rozwojowa (B+R)

obejmowala badania przemyslowe
i prace rozwojowe, a wysoko6i dofi-
nansowania nie mogla przekroczy( 7

mln zl. Dofinansowanie fazy (B+R)

bylo moZliwe pod warunkiem wnie-
sienia wkladu wlasnego (min. 15%o

Procedura konkursowa
Procedura konkursowa w oierwszvm
etapie przeprowadzona byti w NCN
przez zespol 27 ekspert6w powolanych
wsp6lnie przez NCN i NCBR, repre-
zentujEcych wszystkie dziedziny na-
uki. Etap ten obejmowai nab6r wnio-
sk6w wstgpnych, ich oceng oraz stwo-
rzenie listy rankingowej wniosk6w
wstgpnych (rys.2).

Drugi etap przeprowadzony byl
przez NCBR i obejmowal nab6r wnio-
sk6w pelnych, kt6re przeszly z etapu
pierwszego, ich oceng przez ekspert6w
zew ngtr znych oraz oceng pr zez zesp 6l
10 ekspert6w wylonionych z poprzed-
niego wsp6lnego zespolu i utworzenie

koszt6w kwalifikowanych fazy B+R) ostatecznej listy rankingowej wnio-
przezprzedsigbiorcg zainteresowanego sk6w pelnych.
wynikami projektu.

Wynikikonkursu
pilotaiowego
Na sfinansowanie pierwszego pilota2o-
wego konkursu TANGO przeznaczono
40 mln zl. Konkurs zostal ogloszony
16 grudnia 2013 r. i nab6r wniosk6w
wstgpnych trwal do 17 marca 2074 r.
Zloi.onych zostalo og6lem 210 wnio-
sk6w wstgpnych, z czego 56 tylko do
fazy K oraz 154 do fazy K i fazy B+R.
Obejmowaly one wszystkie dziedziny
nauki, przy czym najwigcej wniosk6w
bylo z obszaru nauk dcislych i tech-
nicznych (rys. 3).

W czerwcu 2014 r., wwyniku oceny
wniosk6w wstgpnych przez wsp6lny
zesp6l ekspert6w, do drugiego etapu
zakwalifikowanych zostalo 80 wnio-

Wnioski pelne
poddane ocenie
Wnioski
dofinansowane, w tym

Faza K

FazaKaFazaB+R
teczna kwota
dofanansoriva nia

Wklad wlasny

teczna warto66
projekt6w

73

48

10
38

- 39,76 mln

- 5186 mln

- 45152 mln

Rys. 5. Podstawowe dane o drugim etapie pilota2owego konkursu TANG0
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Rys. 6. Wyniki pilota2owego konkursu TANG0 wg dziedziny nauk
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sk6w. Podstawowe dane pierwszego
etapu przedstawione sE na rys. 4.

Nab6r wniosk6w pelnych trwal od
8 sierpnia do7 pai.dziernii<a 2014 r. Do
drugiigo etapu zloZone zostaly osta-
tecznie 73 wnioski. W wyniku proce-
dury konkursowej ustalono pod koniec
stycznia 2015 r. listg rankingow4 wnio-
sk6w pelnych i zdecydowano, 2e do fi-
nansowania skierowanych bgdzie 48
wniosk6w, z czego I0 wniosk6w ogra-
niczonych bgdzie tylko do fazy K oraz
38 do fazy K i fazy B+R. LEczna kwota
dofinansowania wynosila ok. 39,76

mln, a wklad wlasny wnioskodawcdw
wynosii ok. 5,86 mln (rys. 5).

Rozklad wniosk6w przeznaczonych
do finansowania wedlug dziedzin na-
ukowych jest przedstawiony na rys. 6.

Najbardziej aktywne w aplikowa-
niu o projekty w konkursie TANGO
byly uczelnie (rys. 7).

Przedstawione wyniki konkursu
TANGO nie uwzglgdniajq danych
zwiqzanych z procedur4 odwolawczq.

Wnioskiz konkursu
Pierwszy pilotaZowy konkurs TANGO
miai wyra2nie charakter migdzydzie-
dzinowy i obejmowal projekty z za-
kresu nauk Scislych i technicznych,
nauk o 2yciu oraz nauk humanistycz-
nych i spolecznych. Liczba zloLo-
nych wniosk6w znacznie przekroczyla
wszelkie wstgpne oczekiwania i kon-
kurs mo2na uzna( za udanE pr6b9 wy-
pelnia istotnej luki pomigdzy bada-

niami podstawowymi a stosowanymi
i przemyslowymi. Widai, 2e kon-
kurs TANGO moZe sig przyczyni(. do
zwigkszenia potencjalu innowacyjnego
prowadzonych w Polsce badari nauko-
wych. Wsp6lczynnik sukcesu kon-
kursu TANGO wynosil ok. 23o/o, awigc
byl znacznie wy2szy ni2 w innych kon-
kursach NCN i NCBR.

Eksperci wsp6lnego zespoiu oce-
niaj4cego projekty wyrazili pogl4d,
2e konkurs powinien byi kontynu-
owany po niewielkich jego modyfika-
cjach. Skr6cenia wymaga procedura
oceny wniosk6w Nale2y takie dopre-
cyzowa(, co mo2e byi efektem korico-
wym projektu, zwlaszcza w dziedzinie
nauk humanistycznych i spolecznych.
Istnieje uzasadnione przekonanie, 2e

wsp6lne przedsigwzigcie NCN i NCBR
w sprawie konkursu TANGO powinno
byi kontynuowane.

Autor dzlqkuje dr. Adamowi Kaimlerczakowi z N(BR za

pomoc w przygotowaniu artykulu.

Prof. dr hab. ni.TodeuszBurczyriski, czl. koresp.

PAN, dyrektar kstytutu kdsnwowych Probhmdw

kthniki PAN, oknekRady N(N (2A12 2013), brul

udzial w przygatowoniu zosad konkursu lAN60. Bl
paewodniczqtym zespalu eksputdw arcniojqtyth

prolekty w pterwuym pilotazowym konkursre \ANG).

I mail: tburczynski@ippt.pan.pl.
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Rys. 7. Wyniki konkursu TANG0 wg rodzai6w instytucji badawczych
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Zapowiedzikon fere ncj i n au kowych
Patronaty

I9 PAZDZIERNIKA. WARSZAWA.

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2015.
Organizator: Europejskie Forum Prawa i Edukacji.

PrzewodniczEcy Rady Programowej EFPE, prof. |erzy
Bralczyk, serdecznie zaprasza do udzialu w konferencji
poSwigconej tematyce weryfi kacji oryginalnoSci studenc-
kich prac dyplomowych w kontek6cie zapis6w ustawy
Prawo o szkolnictwie wyLszym, w tym wyborowi opty-
malnych z punktu widzenia uczelni rozwiqzah antypla-
giatowych oraz wsp6lpracy informatycznych system6w
antyplagiatowych z tworzonym przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy2szego Og6lnopolskim Repozyto-
rium Prac Dyplomowych (ORPD). Patronat nad konfe-
rencjq objgli: Konferencja Rektor6w Akademickich Szk6l
Polskich (KRASP), Polska Komisja Akredytacyjna oraz
Polska Akademia Nauk. Kontakt: Magdalena Rzodkie-
wicz - kierownik projektu, e-mail: efa@efpe.org.pl, tel.:
507 081 478. Wigcej informacji na stronie internetowej:
http://efpe.org.pl/konferencje/kon ferencj a-efa-20 I 5/.

28-29 LISTOPADA, LUBLIN.
I Og6lnopolskie Sympozjum Energii

Odnawialnej OZE - Energia przyszloici.
Sympozjum to promocja odnawialnych lr6del ener-

gii,przekazanie wiedzy na temat r62nych mo2liwodci za-
stgpowania konwencjonalnych Lr6de! energii 216dlami
odnawialnymi, prezentacja technoiogii i metod produk-
cji energii oraz stworzenia forum wymiany wiedzy i do-

dwiadczeri migdzy Srodowiskiem naukowym a przedsig-
biorcami oraz podmiotami zajmujqcymi sig t4 proble-
matykq. Organizator: Fundacja na rzecz Promocji Nauki
i Rozwoju TYGIEL. Kontakt: Mateusz Ni6cior, tel.: 605
297 292,e-mail: m.niscior@fundacja-tygiel.pl. Wigcej in-
formacji na: http://www.sympozjum-en eryia.pll.

5-6 LTSTOPADA. Bvocoszcz.
VI Migdzynarodowa konferencja
z cyklu Jeden lwiat - +viele kultur.

Konferencja przypad,aw 2015 roku, kt6ry zostal oglo-
szony ptzez Sejm RP Rokiem |ana Pawla II, stEd te2 te-
matem przewodnim obecnej edycji bgdzie: lan Pnwel II
- pamigt, dialog toisamo#; Polska i Swiat wobec wyzwan
III Tysiqclecia. Organizator: Kujawsko-Pomorska Szkola
Wy|sza w Bydgoszczy. Kontakt: Biuro Rektora iPrezy-
denta: mgr Karolina Mrozik - Gliszczynska, tel .: (52) 365-
84-26, 510 993 084, e-mail: rektorat@kpsrv.edu.pl.

Nauki biologiczne

14-15 LISTOPADA. LUBLIN.
I Konferencja naukol a Enzvmos

organizator: stuaencrif'ffi fi iXi::::J ffi:ill*l
k6w UMCS dzialaiace w Zakladzie Biochemii \\\'dzialu
Biologii i Biotechnbiogii UMCS rl Lublinie. Kontakt: tel.:
510 897 570. Wigcej informacji na: l'rvrr..enzvmos.pl.
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