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1. NCBR to 
rozwój 



 agencja wykonawcza Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 

 realizacja zadań służących społecznemu                     
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz 
rozwiązywanie konkretnych problemów 
cywilizacyjnych, 

 celem jest łączenie świata nauki i biznesu 
poprzez współfinansowanie projektów B+R, 

 finansowe wspieranie innowacyjnych 
pomysłów polskich przedsiębiorców                              
i naukowców,                                                  

 Instytucja Pośrednicząca w Programach 
Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  
 

ncbr.gov.pl  



RÓŻNORODNOŚĆ 
DZIAŁAŃ 

2018 r. – 61 
konkursów 

 

ZASIĘG 
TERYTORIALNY 

WIELKOŚĆ 
ŚRODKÓW 

ZASIĘG 
INSTYTUCJONALNY 

12 porozumień 
międzynarodowych: 

Singapur, Tajwan, RPA, 
Izrael, państwa EU 

5 mld PLN/rok                
na B+R 

współpraca z partnerami:  
NCN, ARP, NFOŚIGW, 
GDDKiA, samorządy 

województw, konsorcja  
i partnerstwa 

największa agencja finansująca projekty B+R w Europie Środkowej 

ncbr.gov.pl  

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  
 



ncbr.gov.pl  

PROSTY JĘZYK W NCBR 

 2016 – 2017 r. – projekt NCBR service design: „Poprawa doświadczenia 
wnioskodawcy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ścieżce 
wnioskowania” 

• zidentyfikowany problem: dokumentacja konkursowa jest napisana zbyt 
trudnym, zawiłym, „urzędniczym” językiem.  

Rekomendacja:  

• krótsze regulaminy, pisane prostym językiem, poddane weryfikacji pod 
kątem złożoności tekstu, dublowania informacji, 

• szkolenia dla pracowników z redagowania dokumentów. 

 2018 – wymogi programu „Dostępność +” 

 2019 – projekt „Analiza językowa” – wykonawca: firma EGO we współpracy      
z naukowcami z Pracowni Prostej Polszczyzny UWr (dr Tomasz Piekot) 

 
 



ncbr.gov.pl  

PROJEKT „ANALIZA JĘZYKOWA” – CEL 

 Stosowanie czytelnego i zrozumiałego języka – jeden z priorytetów                               
w komunikacji z beneficjentami funduszy europejskich. 

 Analiza językowa oraz uproszczenie dokumentacji dla konkursu Szybka 
Ścieżka:  

• Opis konkursu, 

• Ogłoszenie o konkursie, 

• Regulamin konkursu, 

• Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR,    

• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, 

• Kryteria wyboru projektów, 

• FAQ – zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. 
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SZYBKA ŚCIEŻKA 

 Flagowy konkurs NCBR realizowany ze środków POIR. 

 Cel projektów – stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub 
znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu. 

 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa. 

 2,93 mld zł – budżet na projekty w 2019 r.  



ncbr.gov.pl  

PROJEKT „ANALIZA JĘZYKOWA” – ZAKRES 
1. Analiza jakościowa i ilościowa dokumentacji: 

 analiza jakościowa – kompozycja tekstu, budowa gramatyczna i długość zdań, 
dobór słownictwa, relacje nadawczo-odbiorcze, poprawność językowa,  

 analiza ilościowa – teksty NCBR porównano z korpusami modelowymi: 
tekstów prasowych (dzienniki i tygodniki opiniotwórcze), najlepszych tekstów 
serwisu Obywatel.gov.pl oraz trudnej dokumentacji funduszowej z lat 2011-
2013.  

2.  Przeredagowanie tekstu wg 4 wymiarów: 

 treść – przedmiot tekstu (bez ingerencji w warstwę merytoryczną), 

 struktura i wygląd tekstu – czyli to, jak tekst jest ustrukturyzowany                                 
i zorganizowany wizualnie  (np. typografia), 

 frazowanie myśli – długość i stopień skomplikowania zdania, 

 relacje nadawczo-odbiorcze – czyli to, jak wyraża siebie nadawca                               
i jak w tekście traktuje odbiorcę. 

3.  Warsztat dla pracowników NCBR. 



PRZED PO 

PROJEKT „ANALIZA JĘZYKOWA” – EFEKT (1) 

Podstawowe informacje o konkursie / 

 

1. Instytucja pośrednicząca organizuje konkurs, aby wybrać do dofinansowania projekty, które 

najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celu Działania. Cele te określa 

Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IR. Działanie ma przede wszystkim zwiększyć 

innowacyjność przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.  

 

2. W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują: 

2.1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo  

2.2. eksperymentalne prace rozwojowe.  

 

Częścią projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. 

 

3. Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP. 

Nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r., do godz. 16.00. Konkurs podzielony jest 

na trzy rundy. Trwają one: 

3.1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.; 

3.2. od 1 maja do 31 maja 2019 r.; 

3.3. od 1 czerwca do 1 lipca do godziny 16:00. 

 

IP podczas rundy konkursu: 

3.4. przyjmuje wnioski,  

3.5. sprawdza, czy wnioski spełniają warunki formalne,  

3.6. ocenia projekty, 

3.7. publikuje listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania (zob. pkt 86).  

 

Czas od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu do dnia publikacji list z tej 

rundy to maksymalnie 90 dni. 

 

Proces oceny wniosków  

       publikacja listy rankingowej  

      29 lipca    
          

       30 sierpnia   
          

 1-30 kwietnia 1 maja – 31 maja 1 czerwca – 1 lipca 2 lipca   30 września  

          

          

 
1 runda 

konkursu 

2 runda 

konkursu 

3 runda 

konkursu 
     

 

  
Ocena wniosków 

złożonych w 1 rundzie 
   

 

          

   
Ocena wniosków 

złożonych w 2 rundzie 
  

 

          

     
Ocena wniosków 

złożonych w 3 rundzie 
 

 

 

4. Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski: 

4.1. przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo  

§ 1. Podstawowe informacje o konkursie 

1. Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów1, które w największym 
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych 
w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, którym w szczególności jest poprawa 
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.  

2. W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 
eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace 
przedwdrożeniowe. 

3. Wnioski o dofinansowanie składać można wyłącznie w wersji elektronicznej  
za pośrednictwem systemu informatycznego IP od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r. (do godz. 
16.00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy trwające: 
1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.; 
2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.; 
3) od 1 czerwca do 1 lipca do godziny 16:00. 

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację spełniania 
warunków formalnych, ocenę oraz opublikowanie list projektów wybranych 
i niewybranych do dofinansowania, o których mowa w § 9 ust. 3.  

4. Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) 
realizujące projekt samodzielnie albo  

2) przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 
przedsiębiorstw, albo 

3) przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy 
czym: 

a) w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co 
najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i 
upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, 
z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest 
rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, 
publikacje lub transfer wiedzy),   

b) liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,   

c) udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w 
całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%, 

d) w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty. 

                                            
1 Pojęcia podkreślone linią przerywaną zostały zdefiniowane w Słowniczku pojęć w § 15. 



Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) 

Podwykonawstwo (E) 

Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: 

- koszty aparatury oraz wartości 
niematerialnych i prawnych  

- koszty budynków i gruntów  
- inne koszty operacyjne 

      

Koszty pośrednie (O) 

 

 

PRZED PO 

PROJEKT „ANALIZA JĘZYKOWA” – EFEKT (2) 



Prawidłowość (%)  Czas (minuty) Łatwość (1-5)  

DOKUMENTY PRZED I PO – WYNIK TESTÓW 



INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE PROSTEGO 

JĘZYKA W NCBR 

ncbr.gov.pl  

 Pierwsze zmiany w dokumentacji konkursowej POIR – od lutego 2019 r.: 

• Regulamin konkursu – m.in. informacje najważniejsze dla wnioskodawcy 
na początek, definicje i podstawy prawne na koniec, krótsze zdania,  

• Instrukcja wypełniania wniosku – „Wnioskodawca powinien wypełnić” 
 „Wypełnij”, asysty graficzne: „! Ważne”, 

• Ogłoszenia na stronę www NCBR – tabele, skrócenie tekstu. 

 Efekt „spill-over” projektu „Analiza językowa”: 

• uproszczenie wzorów pism wychodzących z NCBR (w ramach POIR), 

• początek prac nad utworzeniem Akademii Prostej Polszczyzny,  

• powstanie wskazówek dla autorów raportów ewaluacyjnych. 

 



UPROSZCZENIE WZORÓW PISM POIR 

PRZED 



UPROSZCZENIE WZORÓW PISM POIR 

ncbr.gov.pl  

PO 



UPROSZCZENIE PISM NCBR – PRZYKŁAD 

ncbr.gov.pl  

Metryka 
 i tytuł 

Podstawa 
prawna 

Formy 
osobowe - 

„oceniliśmy” 

Punkty 

Odnośniki 
do 

przepisów 

Dziękujemy za 
zainteresowanie… 

zapraszamy… 



3. Szkolenia 
pracowników 

Akademia Prostej 
Polszczyzny 

2. Uproszczenie 
języka w 

pozostałych 
konkursach 

NCBR 

„Uczenie się 
instytucji” 

1. Wdrożenie 
nowych 

dokumentów 
„Szybkiej 
ścieżki” 

Połączenie zmian 
merytorycznych  

i językowych: 
m.in. nowe 

kryteria, nowy 
wzór wniosku, RK 

– od 2020 r. 

CO DALEJ? 

ncbr.gov.pl  



3. Zaangażowanie 
całej instytucji 

Potrzebna 
całościowa zmiana 

komunikacji.  

2. Czynnik 
ludzki 

Przyzwyczajenia 
zawodowe 

pracowników vs. 
liderzy zmian 

1. Trudne 
kwestie prostym 

językiem 

Dokumenty 
powinny być „tak 

proste, jak to 
możliwe, ale nie 

prostsze!” 

WYZWANIA WE WDRAŻANIU PROSTEGO JĘZYKA 

ncbr.gov.pl  



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ 

Marta Pytlarczyk 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   
ul. Nowogrodzka 47a 

 00-695, Warszawa 
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