Suplement do Programu GRAF-TECH

1. Harmonogram realizacji
Harmonogram realizacji Programu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Harmonogram realizacji Programu GRAF-TECH
2012

Przygotowanie wdrażania Programu

2012

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków

2012 – 2016
do 2021

Finansowanie i monitorowanie projektów
Monitorowanie wdrażania wyników projektów

2. Plan finansowy i źródła finansowania Programu

Środki przeznaczone przez NCBR na dofinansowanie projektów w ramach Programu wyniosły 65 mln
PLN, których wydatkowanie w poszczególnych latach realizacji Programu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych latach (w mln zł).
Środki przeznaczone przez NCBR na dofinansowanie projektów
w poszczególnych latach (w mln PLN)

Nabór
2012

Budżet
Liczba
(mln PLN) projektów
65

15

2012

2013

2014

2015

2016

9

19

20

16

1

1

3. Monitorowanie i ewaluacja Programu oraz monitorowanie oceny stopnia osiągania
celu głównego
Monitorowanie osiągania celów będzie prowadzone na podstawie analizy wskaźników
zdefiniowanych w sposób adekwatny do specyfiki poszczególnych celów Programu. Beneficjenci
Programu, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów, zostaną zobligowani do
przekazywania Centrum danych oraz informacji umożliwiających monitorowanie stopnia osiągania
celów Programu w czasie realizacji projektów oraz do 5 lat po ich zakończeniu. Dane dostarczane
przez Beneficjentów projektów będą na bieżąco analizowane przez Centrum.
Wskaźniki monitorowania i oceny stopnia osiągania poszczególnych celów Programu wraz
z wartościami docelowymi dla każdego z nich zamieszczono w Tabeli 3.
Tabela 3. Wskaźniki realizacji poszczególnych celów Programu
CEL GŁÓWNY
1.

Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zastosowanie wyników badań do opracowania
i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu grafenu
Wskaźniki

1.1. Liczba opracowanych i wdrożonych rozwiązań opartych na wykorzystaniu
grafenu (wskaźnik rezultatu)

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

15

2018

CELE SZCZEGÓŁOWE
2.

Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi
zastosowaniem wyników badań naukowych w praktyce
Wskaźniki

3.

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

3.1. Liczba wspólnych projektów /przedsięwzięć realizowanych przez jednostkę
badawczą i przedsiębiorcę w wyniku nawiązania współpracy w ramach
Programu (wskaźnik oddziaływania)

20

2021

3.2. Liczba nowych podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w
związku z realizacją Programu (wskaźnik oddziaływania)

5

2021

Wzmocnienie konkurencyjności polskiej nauki w zaawansowanych technologiach poprzez pobudzenie
współpracy i zintegrowanie podmiotów prowadzących badania w obszarze zastosowań grafenu
Wskaźniki

Wartość
docelowa

Rok osiągnięcia
wartości
docelowej

3.1. Liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych po zakończeniu projektu
(projekty krajowe i międzynarodowe, współpraca na podstawie zawartych
umów i porozumień pomiędzy podmiotami) (wskaźnik oddziaływania)

20

2021

3.2. Liczba recenzowanych publikacji prezentujących wyniki badań uzyskanych w
ramach Programu w renomowanych czasopismach o zasięgu
międzynarodowym (wskaźnik oddziaływania)

20

2021

2

