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Misja 
 Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) powstała w 

roku 2007 jako Stowarzyszenie dla wymiany doświadczeń z realizacji 
projektów między swoimi członkami oraz miedzy innymi podmiotami.  

 

Stowarzyszenie powstało dzięki oddolnej inicjatywie swoich członków. 
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• promujemy dobre praktyki profesjonalnego prowadzenia projektów   

badawczych  

• promujemy polskie uczestnictwo w Programach Ramowych UE.  

• współpracujemy  z administracją rządową, samorządową oraz 

innymi podmiotami związanymi z realizacją projektów UE 

• podejmujemy działania i rekomendujemy zmiany prawne 

potrzebne dla udziału polskich naukowców w programach 

badawczo-rozwojowych UE.  
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Misja 
 

     Uważamy, że do głównych problemów projektów badawczych w Polsce 
należą m.in.:  

 

• duże dysproporcje miedzy wynagrodzeniami wykonawców projektów w 
Polsce i w Europie Zachodniej,  

• brak stabilnych rozwiązań prawnych dla prowadzenia projektów  

• brak profesjonalnej kadry menadżerskiej wspomagającej projekty  

• brak skutecznych mechanizmów  współpracy nauki z przemysłem   

 
 



Misja 
 Nasze cele realizujemy  m.in. przez:   

 

• organizację spotkań i sympozjów związanych z realizacją projektów 
UE w Polsce  

• przekazywanie do odpowiednich podmiotów w Polsce i UE opinii o 
problemach realizacji projektów 

• przekazywanie wiedzy o uzyskiwaniu i prowadzeniu projektów 
naukowych  

• współpracę w kształceniu przyszłych managerów nauki w Polsce 

  
 

 



Obecnie KRAB liczy łącznie 68 członków 

 

•  38 członków zwyczajnych  (koordynatorzy) 

•  1 członek honorowy   

•  28 członków stowarzyszonych (wykonawcy) 

•  1 członek wspomagający.   



    1.  W ramach współpracy z organami administracji rządowej  
     przygotowano dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

• uwagi do nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 
statutową  

• uwagi KRAB-a do Ogłoszenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o IV 
edycji konkursu „Granty na granty” - wsparcie polskich koordynatorów w 7. 
Programie Ramowym Unii Europejskiej (marzec 2010) 

 

Przykłady działalności KRAB-a 



2. Wspierano udział polskich jednostek w International Exchange Programme 
przygotowanego przez EARMA i NCURA (wymiana administratorów 
projektów) – 

3. Wspierano powstanie sieciowego projektu w ramach działania POKL 4.2, 
którego celem jest organizacja studiów podyplomowych na 7 uczelniach w 
temacie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji badań– 
członkowie KRAB zaproszeni do współpracy, jako eksperci/koordynatorzy 
prowadzący praktyczne warsztaty w ramach studiów. 

 

 



• Udział w przygotowaniu IX Programu Ramowego  
- tematyka konkursów zgodna z naszymi potrzebami  
- specyfika systemu zatrudniania i wynagradzania na 
Uczelniach    

• Wykorzystanie potencjału Polskiej Nauki dla rozwoju 
Gospodarki 
- lepsze zdefiniowanie potrzeb  
- zwiększenie synergii   

• Rola Projektów badawczych UE w ścieżce kariery 
naukowej w Polsce  
- mobilność naukowców  
- wpływ Projektów na ocenę pracownika i jednostki 
badawczej   

Cele KRABA na lata 2018-2020 
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