Procesul de evaluare al proiectelor CRP – ICGEB Research Grant
- Evaluare intermediară în vederea selectării celor trei proiecte ce vor fi avizate din partea României
Pornind de la pachetul de informații, proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:
1. Competența coordonatorului.
• Este tema propusă relaționată preocupărilor curente și anterioare ale cercetătorului
principal? (5 p) Lucru demonstrat prin:
i. articole șiințifice și
ii. cărți publicate în ultimii 5 ani în reviste peer reviewed, respectiv edituri,
recunoscute internațional și care sunt indexate în baze de date, gen Web of
Science, Scopus, PubMed etc., precum și
iii. brevetele pe care le deține.
• Are capacitatea managerială pentru a gestiona un astfel de proiect? Se va demonstra
printr-o listă de proiecte pe care coordonatorul le are în derulare sau care au fost deja
finalizate, în calitate de director sau responsabil. (5 p)
2. Calitatea științifico-tehnică a proiectului.
• Se vor urmării:
i. Originalitatea și aspectul inovator al temei propuse, în raport cu cercetarea
actuală în domeniu. (5 p)
ii. Oportunitatea tehnicilor folosite și noutatea acestora în raport cu obiectivele
propuse. (5 p)
iii. Cât de realist este planul de realizare al proiectului în intervalul de timp
asumat și folosind tehnicile propuse. (5 p)
iv. Existența unei bune corelări între buget și activitățile propuse. (5 p)
v. Impactul așteptat al rezultatelor, în sensul contribuției acestora la progres în
domeniul vizat. (5 p)
3. Implementare
• Trebuie făcută dovada existenței infrastructurii necesare implementării activităților
propuse, sau justificarea achiziției de noi echipamente (5 p).
• Implicarea de tineri ceretători (sub 35 de ani) este încurajată. Gradul de implicare al
acestora în proiect se va cuantifica prin numărul de persoane-lună alocat lor, ca parte
a activităților propuse în proiect, per ansamblu, sau ca durata a mobilităților
naționale și internaționale desfășurate pentru formarea acestora (5 p).
TOTAL: 45 puncte
Proiectele se vor trimite în format electronic spre ICGEB Liaison Officer pentru România (Dr.
Anca Oancea, oancea.anca@gmail.com) până în data de 31 martie a anului curent. Acestea vor fi
evaluate de o comisie de trei experți, membri ai Consiliului Științific al INCDSB (Institutlui
Național de C-D pentru Științe Biologice), în conformitate cu fișa de evaluare de mai sus. Aceștia
vor ajunge la un consens în privința punctajului fiecărui proiect. În cazul existenței conflictelor de
interese sau lipsei unui specialist în domeniul propus, se va apela la evaluatori externi. Lista
evaluatorilor va fi făcută publică, după desemnarea proiectelor câștigătoare. Comentariile
evaluatorilor se vor transmite aplicantului până cel târziu în data de 15 aprilie. Acesta are
posibilitatea de a formula un răspuns spre evaluatori în termen de 3 zile, rezultatele finale urmând a
fi publicate cel târziu în data de 25 aprilie. Punctajul final nu poate fi contestat. Pentru criteriile 1 și
2 este necesară atingerea unui punctaj minim de 7 puncte și respectiv 15 puncte.

