
 
TEAM TECH, 

  
TEAM TECH – CORE FACILITY 

 

Programy są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR),  

Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,  
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.  
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TEAM TECH (TT) 
 
 

• Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach 
zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od 
narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu 
wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź 
świadczenia usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na 
rzecz odbiorców biznesowych. 

• Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę 
naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie 
doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu  
w zakresie rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego 
produktu. 

• Odbiorcami wyników projektów będą m.in. przedsiębiorstwa 
działające w Polsce. 
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TEAM TECH – CORE FACILITY (TTCF) 
  

• Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach 
zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od 
narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu 
wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź 
świadczenia usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na 
rzecz odbiorców biznesowych. 

• Wsparcie powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę 
naukową: studentom, doktorantom lub młodym doktorom zdobycie 
doświadczenia w prowadzeniu prac B+R podczas realizacji projektu w 
zakresie opracowania i rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem 
zaawansowanej aparatury badawczej. 

• Projekt polega na opracowaniu lub rozwoju określonej usługi 
badawczej, zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych 
potrzeb przedsiębiorstw bądź innych odbiorców. 
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c.d. TT CF 
 

• Realizacja projektu polega na wykorzystaniu specjalistycznej 
infrastruktury naukowo-badawczej, do której grantobiorca posiada 
dostęp lub zamierza ją wynająć lub uzyskać dostęp. 

• Prowadzone prace B+R zapewnią możliwość rozwoju nowej kadry 
wyspecjalizowanej w obsłudze zaawansowanej aparatury naukowo-
badawczej i podnoszenia ich kwalifikacji lub zdobywania stopni 
naukowych 

 

 



www.biznes.umcs.pl 

KRYTERIA DOSTĘPU 
 

• W programach finansowane będą projekty zgodne z tematami 
wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, 

• Przedmiotem projektu będą prace B+R związane z powstawaniem 
produktu lub procesu produkcyjnego (technologiczny lub wytwórczy) o 
dużym znaczeniu dla gospodarki. 

• Projekt TT opiera się na zidentyfikowanym produkcie, technologii 
bądź rynku odbiorców danego produktu lub technologii.  

• Projekt TT CF opiera się na zidentyfikowanej usłudze oraz rynku 
odbiorców danego typu usługi.  
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ZASADY OGÓLNE TT i TTCF 
 

Wnioskodawcą w obu konkursach musi być osoba spełniającą łącznie 
poniższe warunki: 
 

1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, 

2. na czas realizacji projektu będzie zatrudniony w jednostce, co 
najmniej w wymiarze 50% pełnego etatu na rzecz realizacji 
projektu.  

3. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić doktorantom 
uczestniczącym w projekcie adekwatną opiekę naukową oraz 
zagwarantować im mentoring ze strony drugiego opiekuna 
naukowego. Mentor powinien być osobą zatrudnioną w 
zagranicznej instytucji partnerskiej lub w innej jednostce, niż 
miejsce pracy wnioskodawcy - jednostce naukowej bądź 
przedsiębiorstwie prowadzącym działalność B+R. 
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Zastępca kierownika projektu to osoba spełniająca łącznie poniższe 

warunki: 

1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, 

2. na czas realizacji projektu będzie zatrudniona w jednostce, co 

najmniej w wymiarze 50% pełnego etatu na rzecz realizacji projektu. 
 

 

Przedstawiciel konsorcjanta (dotyczy tylko TT) - osoba odpowiedzialna za 

realizację części projektu ze strony konsorcjanta spełniająca łącznie poniższe 

warunki: 

1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, 

2. na czas realizacji projektu będzie zatrudniona w jednostce 

konsorcjanta, co najmniej w wymiarze 50% pełnego etatu na rzecz 

realizacji projektu. 
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Jednostka w której będzie realizowany projekt objęty finansowaniem: 
 

1. zobowiązuje się do poszanowania autonomii badawczej 
kierownika projektu oraz zastępcy kierownika projektu (jeśli 
dotyczy) zgodnie z zatwierdzonym projektem badań będącym 
przedmiotem wniosku, 

2. zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia prac 
badawczych zgodnie z zakresem zaprezentowanym we wniosku 
oraz dostęp do aparatury badawczej. 
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ZASADY OGÓLNE TT i TTCF 

 
Sugerowany całkowity budżet projektu nie powinien przekroczyć 

3.500.000 zł 

 

Realizacja projektu powinna rozpocząć się w sugerowanym 
okresie od 1 września 2017r. do 1 grudnia 2017 r.  

 

Maksymalny okres realizacji projektu objęty wnioskiem o 
dofinansowanie wynosi 36 miesięcy. 
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ZASADY SZCZEGÓŁOWE TEAM - TECH 
 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach: 

1. przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą 
działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej), z 
obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera 
gospodarczego. 

2. przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na 
działalność B+R), 

3. przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z udziałem jednej jednostki 
naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez 
pomocy publicznej – w zakresie, w jakim nie prowadzi działalności 
gospodarczej, oraz dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania 
pomocy publicznej na działalność B+R). 
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ZASADY SZCZEGÓŁOWE TEAM – TECH CF 

 

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w dwóch wariantach: 

1. przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą 
działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej), z 
obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera gospodarczego. 

2. przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na 
działalność B+R) 
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PARTNERSTWO W PROJEKCIE (TT i TTCF) 
 

Katalog możliwych partnerów w projektach obejmuje: 

1. krajowych partnerów naukowych, 

2. zagranicznych partnerów naukowych, 

3. przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Partner powinien być zaangażowany w realizację projektu grantobiorcy na zasadzie 
synergii lub komplementarności. Jego udział powinien umożliwiać wymianę doświadczeń, 
również w obszarze zarządzania własnością intelektualną i potencjalnej komercjalizacji. 
Partner może także zapewniać opiekę nad studentami, doktorantami i młodymi doktorami, 
a także umożliwić dostęp do innego personelu lub unikatowej aparatury. 

Podmiot wskazany we wniosku jako partner nie może być jednocześnie wskazany we 
wniosku jako konsorcjant (dotyczy tylko TT).  
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WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTÓW (TT i TTCF) 
 

 

• liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi i 
przedsiębiorstwa będących miejscem realizacji projektu, członkiem konsorcjum lub 
partnerem gospodarczym projektu,  

• liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R – kierownik projektu 
oraz ostateczni odbiorcy zaangażowani w realizowany projekt, tj. doktoranci i 
studenci , młodzi doktorzy  

• liczba naukowców z zagranicy we wspieranym projekcie – partnerzy zagraniczni oraz 
naukowcy w tym doktoranci, którzy przyjechali do Polski w celu realizacji projektu 
objętego finasowaniem,  

• liczba międzynarodowych publikacji naukowych indeksowanych w liście JCR 
(Journal Citation Reports), Thomson Reuters ,  

• liczba uzyskanych stopni naukowych – w ustawowym znaczeniu tego terminu, tj. 
stopni doktora i doktora habilitowanego,  

• liczba dokonanych zgłoszeń patentowych.  
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BUDŻET PROJEKTU (TT i TTCF) 
 

 

1. koszty bezpośrednie tj.: 

a) W – wynagrodzenia,  

b) E – koszty podwykonawstwa,  

c) C – koszty rozwoju kadry naukowej - cross-financing  

d) Op – pozostałe koszty bezpośrednie 

 

2. koszty pośrednie, które stanowią nie więcej niż 17% faktycznie 
poniesionych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu z 
wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (E) i kosztów rozwoju kadry 
naukowej (C), 

 

Podatek VAT w projektach w całości stanowi wydatek niekwalifikowany 
 

Pełen katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady dokumentowania wydatków 
zamieszczone są w  

Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4 POIR 

 

 

http://www.fnp.org.pl/assets/0_Przewodnik_Kwalifikowalno%C5%9Bci_koszt%C3%B3w_bez_pp.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/0_Przewodnik_Kwalifikowalno%C5%9Bci_koszt%C3%B3w_bez_pp.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/0_Przewodnik_Kwalifikowalno%C5%9Bci_koszt%C3%B3w_bez_pp.pdf
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Dokumentacja konkursowa jest dostępna na 
stronie Team Tech i Team Tech – Core Facility   

 

Łączna kwota środków w ramach konkursu dla 
obu programów to 21 000 000 zł. 

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do dnia  
16 stycznia 2017 r. do godziny 16:00 

 

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/
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NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I MATERIAŁY INFORMACYJNE 

 

• Wniosek TT on – line  

• Wniosek TTCF on - line 

• Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) 

• Kryteria oceny wniosków  

• Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 

 

Materiały ze spotkania informacyjnego FNP z  dnia 10 maja 2016 r.: 
 

• Wprowadzenie do POIR i TEAM - TECH 

• O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców 

• System wyboru projektów 

• Pomoc publiczna w projektach TEAM i TEAM-TECH 

 

 

 

 

https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
http://www.fnp.org.pl/assets/Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712-5.pdf
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski
http://www.fnp.org.pl/assets/Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712-5.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji_KIS_20160712-5.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Kryteria-oceny-wniosk%C3%B3w-w-Programie-Team-Tech.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/3_Spos%C3%B3b-ponoszenia-wydatk%C3%B3w-zgodnie-z-zasad%C4%85-uczciwej-konkurencji_pp.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/3_Spos%C3%B3b-ponoszenia-wydatk%C3%B3w-zgodnie-z-zasad%C4%85-uczciwej-konkurencji_pp.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_POIR_TEAM-i-TEAM-TECH_Micha%C5%82-Pietras.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_POIR_TEAM-i-TEAM-TECH_Micha%C5%82-Pietras.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_POIR_TEAM-i-TEAM-TECH_Micha%C5%82-Pietras.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_POIR_TEAM-i-TEAM-TECH_Micha%C5%82-Pietras.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_TEAM-I-TEAM-TECH_dr-Beata-Fr%C4%85czak.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_TEAM-I-TEAM-TECH_dr-Beata-Fr%C4%85czak.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_System-wyboru-projekt%C3%B3w_dr-Tomasz-Poprawka.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_System-wyboru-projekt%C3%B3w_dr-Tomasz-Poprawka.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_Pomoc-publiczna_TT-Core-Facility_G%C5%82%C3%B3wne-elementy-wniosku_dr-Dariusz-%C5%81ukaszewski.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_Pomoc-publiczna_TT-Core-Facility_G%C5%82%C3%B3wne-elementy-wniosku_dr-Dariusz-%C5%81ukaszewski.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_Pomoc-publiczna_TT-Core-Facility_G%C5%82%C3%B3wne-elementy-wniosku_dr-Dariusz-%C5%81ukaszewski.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_Pomoc-publiczna_TT-Core-Facility_G%C5%82%C3%B3wne-elementy-wniosku_dr-Dariusz-%C5%81ukaszewski.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_Pomoc-publiczna_TT-Core-Facility_G%C5%82%C3%B3wne-elementy-wniosku_dr-Dariusz-%C5%81ukaszewski.pdf
http://www.fnp.org.pl/assets/Prezentacja_Pomoc-publiczna_TT-Core-Facility_G%C5%82%C3%B3wne-elementy-wniosku_dr-Dariusz-%C5%81ukaszewski.pdf
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KONTAKT 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  
 

Koordynator Programu dr inż. Dariusz Łukaszewski  

tel. 22 311 84 25, kom. 604 124 840 , dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl  

 

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS  

Rektorat XII p., pokój 1209, 1213 

Anna Kanadys tel. 81 537 57 50, anna.kanadys@umcs.pl  

Anna Grzegorczyk tel. 81 537 55 40, anna.grzegorczyk@umcs.pl  

 

 

 

mailto:dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl
mailto:anna.kanadys@umcs.pl
mailto:anna.grzegorczyk@umcs.pl

