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Lokalizacja projektu, a dofinansowanie 
• Jednostka  naukowa w zakresie w którym nie prowadzi działalności 

gospodarczej  

– dofinansowanie 100% 

 

• Jednostka naukowa w zakresie w którym prowadzi działalność gospodarczą 
(tylko w Core Facility) 

– pomoc publiczna, dofinansowanie od 25% do 80% 

 

• Przedsiębiorstwo 

– pomoc publiczna, dofinansowanie od 25% do 80% 



Pomoc publiczna 

• Intensywność podstawowa: 

– 50% dla badań przemysłowych 

– 25% dla eksperymentalnych prac rozwojowych 

 

• Premia 

– Mikro i małe przedsiębiorstwa – 20 punktów procentowych 

– Średnie przedsiębiorstwo – 10 punktów procentowych 

 



Pomoc publiczna- Premia specjalna  

• 15 punktów procentowych, pod warunkiem że: 

– projekt uwzględnia skuteczną współpracę lub 

– wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane na 

konferencjach, w publikacjach, repozytoriach open acces lub za 

pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu 

 

 



Skuteczna współpraca 

– pomiędzy przedsiębiorcą, a co najmniej jedną jednostką 

naukową będącą organizacją prowadzącą badania i 

upowszechniającą wiedzę; 

– gdy Jednostka naukowa ponosi co najmniej 10% kosztów 

kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu 

w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią 

badań. 

 

 



Szerokie rozpowszechnianie wyników 

• Wyniki projektu w okresie 3 lat od zakończenia projektu: 

– zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i 
technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub  

– zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub 
technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez 
MNISW (w części A Wykazu) lub w czasopiśmie open access lub 

– zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania 
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

 
 

 

 



State aid 

Maksymalna intensywność pomocy 

Status 

przedsiębiorcy 

Max. Pomoc na 

badania 

przemysłowe 

Max. Pomoc na 

badania 

przemysłowe z 

uwzględnieniem 

ww. premii 

Max. pomoc na 

prace rozwojowe 

Max. pomoc na 

prace rozwojowe 

z 

uwzględnieniem 

ww. premii 

Mikro- i małe 

przedsiębiorstwa 

70 % 80 % 45 % 60 % 

Średnie 

przedsiębiorstwa 

60 % 75 % 35 % 50% 

Duże 

przedsiębiorstwa 

50 % 65 % 25 % 40 % 



TEAM TECH - Core 

Facility 



Cel programu 

• Wsparcie rozwoju kadry B+R (studentów, doktorantów, młodych 

doktorów) podczas realizacji projektu w zakresie opracowania i 

rozwoju usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej 

aparatury badawczej 



Przedmiot projektu core facility 

• prace B+R związane z powstawaniem/rozwojem usługi badawczej 

o dużym znaczeniu dla gospodarki.  

• projekt  związany jest ze zidentyfikowaną usługą oraz rynkiem 

odbiorców danego typu usługi. 



Zasady działania core facility I 

• opracowywana lub rozwijana usługa badawcza powinna 
zaspokajać zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw bądź innych 
odbiorców; 

• w trakcie projektu wykorzystywana będzie specjalistyczna 
infrastruktura naukowo-badawcza, do której  grantobiorca posiada 
dostęp lub zamierza ją wynająć lub uzyskać dostęp; 

• prowadzone prace B+R zapewnią możliwość kształcenia nowej 
kadry wyspecjalizowanej w obsłudze zaawansowanej aparatury 
naukowo-badawczej; 



Zasady działania core facility II 

• zapewniony zostanie równy dostęp do usługi dla wszystkich 

potencjalnych odbiorców; 

• usługa świadczona będzie na warunkach rynkowych; 

• zespół dołoży starań w celu promocji świadczonych usług i 

możliwości ich wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych; 

• w okresie kwalifikowalności projektu sporządzony zostanie 

regulamin dla wszystkich zainteresowanych, określający zasady 

dostępu do usługi. 



Główne elementy 

wniosku 



Jak aplikować? 

• Wniosek elektroniczny (wnioski.fnp.org.pl) zawiera: 

– podstawowe informacje o wnioskodawcy (lokalizację itp.); 

– budżet; 

– załączniki; 

– oświadczenia; 



Najważniejsze załączniki I 

• życiorys wnioskodawcy (CV); 

• łącznie do 5 załączników zawierających 5 najważniejszych osiągnięć 
wnioskodawcy: 

– pełne teksty publikacji; 

– pełne teksty patentów; 

– opisy wdrożeń; 

• opis oryginalności załączonych osiągnięć i ich wpływu na rozwój 
dziedzin naukowych oraz opis rezultatów ostatnio zrealizowanego 
projektu;  

 



Najważniejsze załączniki II 

• opis programu badawczego z przypisaniem zadań dla planowanych 
członków zespołu, jego założeń oraz metodologii i zagospodarowania 
wyników projektu (w przypadku core facility opis prac B+R 
planowanych w projekcie z przypisaniem zadań dla planowanych 
członków zespołu); 

• opis dostępnej aparatury i ewentualnych wydatków na sprzęt 
laboratoryjny; 

• opis znaczenia gospodarczego lub społecznego i prawdopodobnych 
zastosowań wyników projektu; 

• listy intencyjne od każdego z partnerów projektu; 

 



Najważniejsze załączniki III 

• w przypadku core facility opis potencjalnego lub już istniejącego 

rynku, do którego będzie kierowana usługa badawcza. 
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