
Nowy konkurs FNP w 2018 r.
dla Jednostek Naukowych
Zwiększanie potencjału kadrowego 
sektora B+R



1. Projekty grantowe 2016 – II kw. 2018 

2. Nowy konkurs w działaniu 4.4 PO IR



1. Projekty grantowe 2016 – II kw. 2018 

2. Nowy konkurs w działaniu 4.4 PO IR



• Współpraca nauki i biznesu

• Wkład w długofalowy proces budowy 

gospodarki opartej na wiedzy

• Nowi naukowcy pracujący w Polsce 

• Rozwój wysokiej jakości projektów 

badawczych realizowanych w firmach

• Rozwój usług świadczonych przez 

jednostki naukowe

Cele projektów

Dr hab. Damian Józefiak, HiProMine S.A., 
laureat konkursu TEAM-TECH
Fot. OneHD

Dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska z 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
laureatka konkursu TEAM.
Fot. OneHD



Projekty grantowe w ramach działania 4.4 

Granty dla młodych naukowców

Projekty B+R w ramach KIS lub projekt o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym

Wartość projektu 205 mln PLN

Finansowanie ~ 800 tys. do ~2 mln zł

Wnioskodawca Indywidualny naukowiec niezależnie od narodowości

Zespoły Studenci, doktoranci i młodzi doktorzy

Lokalizacje Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja

5 rund konkursowych (ostatni konkurs aktualnie w ocenie)

841 złożonych wniosków / 99 granty przyznane

Dotychczas zakontraktowano ponad 120 mln PLN



Granty na realizację projektów zespołowych

Projekty B+R w ramach KIS lub projekt o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym

Wartość projektu 205 mln PLN (TEAM) + 205 mln PLN (TEAM TECH)

Finansowanie ~ 1,5 mln do ~3,5 mln PLN

Wnioskodawca Indywidualny naukowiec niezależnie od narodowości

Zespoły Studenci, doktoranci i młodzi doktorzy

Lokalizacje Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja

5 rund konkursowych (ostatni konkurs aktualnie w ocenie)

483  złożonych wniosków / 75 granty przyznane

Dotychczas zakontraktowano blisko 250 mln PLN

Projekty grantowe w ramach działania 4.4 



Mobilność w ramach grantów FNP

Kierownicy projektów spoza Polski:
(w tym Polacy i obcokrajowcy)

63 projekty POWROTY/HOMING
(4 lata: 2006 – 2009; EOG)

145 projektów POIG
(6 lat: 2010 – 2015; PO IG)

2 projekty TEAM
11 projektów WELCOME
132 projekty HOMING+

58 projektów POIR
(2 lata: 2016-2017; PO IR)

5 projekty TEAM
12 projektów First TEAM
41 projektów HOMING
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Mobilność w ramach grantów FNP

Młodzi uczeni spoza Polski 
w projektach:
(tylko obcokrajowcy)

931 osób zaangażowanych jako młodzi 
członkowie zespołów
(6 lat: 2010 – 2015; PO IG)

11,7% postdoc’y (23/196)
4,6% studenci (34/735)

256 osób zaangażowanych jako młodzi 
członkowie zespołów 
(2 lata: 2016-2017; PO IR)

27,3% postdoc’y (12/44) >> wzrost 2.3x
12,7% studenci (27/212) >> wzrost 2.8x
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Krajowa współpraca w grantach FNP

PO IR: 2 lata >> 2016-2017 >> 33 
nabory konkursowe

Na 1340 złożonych wniosków, blisko 39,6% pochodzi 
z Mazowsza (531), podczas gdy 60,4% złożono z 
jednostek zlokalizowanych w pozostałych regionach 
Polski

Wśród 1340 wniosków, zidentyfikowano w sumie 1097 
krajowych partnerów naukowych wskazanych przez 
wnioskodawców:
• 37,4% pochodziło z Mazowsza (410), 
• 62,6% partnerów krajowych poza Mazowszem (687)
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Analiza współpracy wśród beneficjentów Fundacji

• 500+ of FNP awarded researchers under survey

• Total of 19 000 publications from 2002 – 2012 assessed (i.e. 10% of all
Polish publications)

• Over 282 000 citations analysed untill 2013 (i.e. 23% of all citations
received by Polish publications)

• Around 13% of FNP-papers among top 10% most highly cited in their fields.



71% of FNP publications involve some collaboration (international or national),
while 52% involve international collaboration. These internationally collaborative
publications have the highest citation impact and excell the EU28 benchmark.



Most of the individual FNP funding schemes have an impact higher than the
expected international values, with The FNP Prize and the TEAM schemes having a
remarkable high pergormance in this analysis.



Main connected component by collaboration links among FNP grantees, i.e. 210 individuals = 39% of grantees



Small collaboration networks



Individuals without collaborative links with other FNP grantees, i.e. 218individuals = 41% of grantees



Activity similarity graph among FNP grantees – MESO classification



Randezvous w Fundacji - przykłady
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• Zwiększenie efektu strukturalnego projektów finansowanych 
z POIR

• Łączenie kompetencji jednostek naukowych związanych z 
rozwojem technologii lub produktu i usługi

• Przygotowanie koncepcji rozwoju uczelni, instytutów i innych 
podmiotów prowadzących prace B+R 

• Przygotowanie się do nowego systemu ewaluacji i 
finansowania działalności naukowej

• Intensyfikacja regionalnej i krajowej współpracy jednostek

Założenia nowego konkursu I

Dr hab. Andrzej Stupakiewicz, 
Uniwersytet w Białymstoku, 
laureat konkursu TEAM
Fot. Poranny.pl



• Wkład w Krajową Inteligentną Specjalizację

• Zaplecze techniczne: komplementarne wykorzystanie do 
projektu

• Zasoby osobowe: analiza – strategia – pozyskanie i rozwój 
kadr sektora B+R w zakresie nowych kompetencji 

• Wzmocnienie mobilności (krajowej, międzynarodowej i 
międzysektorowej) pracowników B+R w Polsce

• Udostępnianie infrastruktury i usług na warunkach 
rynkowych

Założenia nowego konkursu II

Dr Julita Sadowska,
Uniwersytet w Białymstoku, 
laureatka START 2016
Fot. Instytut Biologii UwB



• Wnioskodawcami są podmioty prawne reprezentujące jednostki naukowe z co 
najmniej dwóch dziedzin nauki – konsorcjum wnioskodawców,

• Konsorcjum tworzą co najmniej 3 jednostki naukowe, lecz nie więcej niż 6: 

– w przypadku wniosku składanego przez grupę 3 - 5 jednostek, co najmniej jedna z nich 
musi posiadać kategorię  co najmniej „A”,

– w przypadku gdy wniosek składany jest przez 6 jednostek, co najmniej dwie z nich 
muszą posiadać kategorię co najmniej „A”,

• Konsorcjum zawiera podmioty z przynajmniej dwóch województw 
(preferencja).

TEAM-Net >> wnioskodawcy



• Kierownik projektu odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołów 
badawczych (co najmniej 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i zarządzaniu 
projektami),

• Po jednym przedstawicielu z każdego podmiotu prawnego wskazanego we 
wniosku (co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu pracami B+R). 

• Jedna osoba (inna niż kierownik projektu), która będzie odpowiadać w 
ramach projektu za rozwój współpracy miedzy jednostkami naukowymi i 
przedsiębiorcami (co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac 
badawczych do praktyki gospodarczej, bądź świadczeniu usług badawczych).

TEAM-Net >> zespół zarządzający



• Co najmniej 1/2 członków musi być zatrudniona poza jednostkami naukowymi 
wchodzącymi w skład konsorcjum wnioskodawców, w tym pracownicy 
wiodących jednostek naukowych na świecie w dziedzinie projektu,

• Co najmniej 1/2 członków posiada doświadczenie w transferze wyników 
badań naukowych do gospodarki,

• Co najmniej 1/3 członków powinna być przedstawicielami przedsiębiorców 
działających w obszarze podjętym we wniosku (np. przedstawicielami izby 
gospodarczej, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub klastra),

• Minimum 2 członków posiada doświadczenie w restrukturyzacji jednostek 
naukowych.

TEAM-Net >> komitet naukowo-gospodarczy



• Długość trwania projektu zaplanowano na okres od 3 do 4 lat,

• Projekt zakłada stworzenie łącznie od 3 do 6 zespołów badawczych 
zlokalizowanych w jednostkach naukowych wskazanych we wniosku,

• Budżet projektu: do 3.5 mln PLN na każdy zespół,

• Projekt ma charakter naukowego projektu B+R, w którym przewidziano 
realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

• W każdym projekcie rozwijana jest usługa świadczona na rzecz innych 
podmiotów,

TEAM-Net >> projekt



• W każdym zespole badawczym przewidziano zaangażowanie co najmniej 
trzech osób będących (młodymi członkami zespołu) studentami, doktorantami 
lub młodymi doktorami (do 9 lat od otrzymania stopnia naukowego, w roku 
rekrutacji do zespołu). 

• Ponadto w zespole mogą pracować pracownicy techniczni lub nie więcej niż 
dwie osoby posiadające stopień naukowy, niezbędne do prowadzenia prac 
B+R lub opieki nad młodymi członkami zespołu (wskazane  przez kierownika 
projektu i akceptowane przez KNG oraz FNP).

TEAM-Net >> zespoły badawcze



• Liderzy grup badawczych są rekrutowani i akceptowani przez KNG

• Co najmniej połowa liderów zespołów wybierana w konkursie spośród 
kandydatów niebędących w ostatnich 2 latach pracownikami żadnego z 
podmiotów prawnych wnioskodawców

• W przypadku doktorantów i młodych doktorów rekrutacja ma charakter 
konkursu ogłoszonego co najmniej na portalu EURAXESS 

• Rekrutacje w projekcie odbywają się według zasad ogłoszonych w 
dokumentacji konkursowej

TEAM-Net >> rekrutacja kadry B+R



• Ogłoszenie: 22 sierpnia 2018 r.

• Okres składania wniosków: 1 – 31 października 2018 r.

• Wybór przeprowadzony w trybie konkursowym w rozumieniu ustawy 
wdrożeniowej

• Ocena dokonywana przez ekspertów w formie paneli

• Możliwość wprowadzenia zmian i korekt w projekcie w wyniku obrad paneli

• Planowane rozstrzygnięcie: do końca stycznia 2019 r.

• Ocena śródokresowa projektów po upływie 12 miesięcy realizacji projektu

TEAM-Net >> konkurs



• Zgodność wniosku konkursowego z aktualnym wykazem Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji (dostępny na stronach FNP),

• Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania (w tym liczba jednostek w 
konsorcjum i zespół zarządzający),

• Zgodność projektu z założeniami konkursu (liczba zespołów badawczych + 
wskaźniki),

• Charakter prac B+R (badania przemysłowe + eksperymentalne prace rozwojowe),

• Kwalifikowalność i adekwatność wydatków (tj. nowy przewodnik).

Kryteria 
dostępu

TAK/NIE



• Projekt powinien zapewnić pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju (w tym klimat):

– wytworzenie technologii lub produktów działających pozytywnie na środowisko lub 

– stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu,

• Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, 

• Projekt zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z 
niepełnosprawnościami.

Kryteria 
dostępu

TAK/NIE



TEAM-Net >> proces wyboru projektów

Ogłoszenie
konkursu

Otwarcie 
naboru

Weryfikacja 
formalna

Panel IIPanel I

Opinie i 
korekty 
wniosków

Ogłoszenie 
wyników

Zamknięcie 
naboru



Kryteria 
punktowe

0-5 
punktów

1. Nowość i oryginalność  proponowanych prac B+R w projekcie

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą następujące aspekty:

• poziom nowości proponowanych prac B+R w stosunku do działań obecnie prowadzonych przez
wnioskodawcę/wnioskodawców;

• oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w
dziedzinie/dziedzinach dotyczącej projektu i szansa na dokonanie przełomu w obszarze, którego projekt dotyczy;

• czy zaplanowane prace są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do osiągnięcia celu
projektu/rozwiązania postawionego problemu; czy planowane prace zostały podzielone na jasno sprecyzowane i
układające się w logiczną całość etapy oraz czy określono kamienie milowe każdego z etapów.

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w tirecie 3 tego
kryterium.



Kryteria 
punktowe

0-5 
punktów

2. Potencjał gospodarczy projektu oraz ocena planu wykorzystania 
jego wyników

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie, czy przyjęte założenia są realistyczne, a przewidziane 
zasoby i strategie działania uprawdopodabniają sukces późniejszego wdrożenia wyników projektu z  uwzględnieniem 
właściwego horyzontu czasowego;
Ocenie podlegają następujące aspekty w zakresie tematycznym projektu:
• czy potencjał technologiczny/naukowy projektu (technologie lub produkty) został poprawnie zidentyfikowany i 

precyzyjnie określony;
• czy potencjał rynkowy zaproponowanej w projekcie (rozwiniętej dzięki pracom B+R) usługi został poprawnie 

zidentyfikowany i precyzyjnie określony
• czy poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci/odbiorcy oraz ich wymagania/ preferencje, rozmiar, 

kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku);
• czy zaplanowano efektywny transfer wiedzy (opisano zakładane mechanizmy komercjalizacji, sposób pokonywania 

najczęstszych trudności tego procesu i horyzont czasowy wejścia na rynek).
Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych we wszystkich tiretach
tego kryterium.



Kryteria 
punktowe

0-5 
punktów

3. Plan wykorzystania zaplecza technicznego i jego 
komplementarność do realizacji zaplanowanych w projekcie prac B+R

W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać komplementarność posiadanych zasobów względem tematyki 
projektu.

W ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:
• wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, w tym infrastrukturą (pomieszczeniami, aparaturą 

naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do realizacji prac B+R w projekcie);
• posiadane zasoby techniczne są komplementarne do zaplanowanego zakresu rzeczowego projektu; 
• wnioskodawca zamierza udostępniać posiadaną specjalistyczną aparaturę/infrastrukturę na zasadach rynkowych innym 

jednostkom (w tym przedsiębiorcom) bądź zamierza udostępniać usługi będące wynikiem projektu na warunkach 
rynkowych (opisano podstawowe zasady dostępu do aparatury bądź specjalistycznych usług)

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w tirecie 3 tego kryterium.



Kryteria 
punktowe

0-5 
punktów

4. Plan wykorzystania i zwiększania zasobów kadrowych B+R

W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie strategia rekrutacji, tj. kompletowania zespołów
badawczych oraz pozyskiwania pracowników wsparcia technicznego.

W ramach kryterium ocenie podlega:
• czy zasoby kadry naukowej i technicznej zostały właściwie zidentyfikowane pod względem rodzaju i zakresu

zaplanowanych w poszczególnych etapach prac;
• czy wnioskodawca może wykorzystać posiadane zasoby kadrowe w zakresie kompetencji niezbędnych do realizacji

projektu (w wymiarze dopuszczonym w projekcie);
• czy wnioskodawca zaplanował skuteczne metody pozyskiwania zasobów kadrowych do realizacji projektu na

stanowiskach naukowych lub technicznych (w tym liderów zespołów, studentów, doktorantów i młodych doktorów).

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w tiretach 1 i 3 tego
kryterium.



Kryteria 
punktowe

0-5 
punktów

5. Komitet Naukowo-Gospodarczy (KNG) jest adekwatny do realizacji celów 
projektu
W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie adekwatność kompetencji KNG do pełnienia roli ciała
doradczego i opiniodawczego beneficjenta. KNG musi przyczynić się do rozwoju przez jednostki realizujące projekt nowych
kompetencji i zbudowania przewagi konkurencyjnej w dziedzinie projektu. KNG monitoruje jakość naukową i gospodarczą
projektu oraz jego zarządzanie oraz interweniuje w celu wprowadzania niezbędnych modyfikacji projektu, zwłaszcza podczas
sporządzania raportu do oceny śródokresowej projektu.
Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących aspektów, czy:
• wiedza i doświadczenie wszystkich członków KNG są uzasadnione w świetle proponowanej tematyki projektu;
• członkowie KNG (minimum dwoje) posiadają doświadczenie w restrukturyzacji jednostek naukowych w kraju lub za granicą

(ocenie podlega skala i wyniki restrukturyzacji);
• wśród członków znajdują się pracownicy wiodących jednostek naukowych na świecie w dziedzinie projektu;
• co najmniej połowa członków KNG posiada doświadczenie w transferze wyników badań naukowych do gospodarki (ocenie

podlegają pozytywne wyniki komercjalizacji).
Ocena jest dokonywana na podstawie opisu sporządzonego przez wnioskodawcę oraz listów intencyjnych/deklaracji od
członków KNG.
Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych we wszystkich tiretach tego
kryterium



Kryteria 
punktowe

0-5 
punktów

6. Sposób zarządzania projektem zapewni jego najwyższą jakość i pełną 
realizację

W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie strategia zarządzania projektem i sposób reagowania na
ryzyka pojawiające się w trakcie realizacji.

W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty:
• wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie odpowiadającym projektowi oraz

adekwatności do jego zakładanych celów;
• wiedza i doświadczenie osoby odpowiadającej za rozwój współpracy między jednostkami naukowymi biorącymi

udział w projekcie i przedsiębiorcami;
• podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem
• analiza ryzyka związanego z realizacją projektu (zidentyfikowano i precyzyjnie opisano najistotniejsze ryzyka

technologiczne i organizacyjne/kadrowe).

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych we wszystkich tiretach
tego kryterium.



Dziękuję za uwagę


