O FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje
od 1991 roku i jest niezależną, pozarządową
organizacją typu non profit. Jest największym
w Polsce pozabudżetowym źródłem
finansowania nauki.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22 02-611 Warszawa
tel.: 22 845 95 01, e-mail: fnp@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl

Misją Fundacji jest wspieranie wybitnych
naukowców i zespołów badawczych oraz
wspomaganie innowacyjnych projektów,
komercjalizacji odkryć i wynalazków
naukowych.
Fundacja aktywnie wspiera i promuje
mobilność naukową i międzynarodową
współpracę badawczą, a laureaci FNP
odnoszą międzynarodowe sukcesy.

Granty dla zespołów badawczych
– przełomowe projekty naukowe

Program TEAM jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prof. Maciej Wojtkowski, laureat programów FNP, ze swoim zespołem.

O PROGRAMIE
W ramach programu
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje granty na innowacyjne
projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata.
W programie finansowane są przełomowe w skali międzynarodowej projekty B+R
o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, które wpisują się w zakres Krajowych
Inteligentnych Specjalizacji.
Konkursy w programie
ogłoszony w 2019 roku.

odbywać się będą dwa razy w roku. Ostatni konkurs zostanie

Przyświecają nam dwa cele. Po pierwsze – inwestowanie w ludzi. Chcielibyśmy, aby
doskonale wyposażone laboratoria, jakie w ostatnich latach powstały w Polsce,
zapełniły się świetnymi naukowcami z Polski i z zagranicy, realizującymi badania, które
odpowiadają na wyzwania współczesności. Po drugie – zbliżenie nauki i gospodarki.
Chcielibyśmy, aby przedstawiciele nauki i biznesu nawiązali skuteczny dialog na temat
wzajemnych potrzeb i możliwości, tak aby naukowcy nie odkładali wyników swoich
badań na półkę, ale by były one wdrażane i wykorzystywane przez przedsiębiorców,
przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa, w tym także gospodarki.
Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

KTO MOŻE
PROWADZIĆ PROJEKT?

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ
WNIOSEK O GRANT?

JAKA JEST WYSOKOŚĆ
FINANSOWANIA ?

Projekty badawcze w ramach programu
mogą prowadzić jednostki
naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja
naukowo-przemysłowe w Polsce
we współpracy z partnerem naukowym
z zagranicy. Zespoły badawcze powinny
składać się z młodych uczonych: studentów,
doktorantów i młodych doktorów.

Wnioski w programie
mogą składać
naukowcy z całego świata, którzy posiadają
co najmniej stopień naukowy doktora
i mają doświadczenie naukowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu.

Sugerowana wysokość grantu nie powinna
przekraczać 3 500 000 zł. Projekty powinny
trwać do 3 lat. Mogą też zostać przedłużone
o kolejne dwa lata – jednak najpóźniej
do 2023 roku.

Beneficjenci realizujący projekty zgodnie
z zasadami udzielania pomocy publicznej
mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 80%
całkowitej wartości projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szczegółowych informacji o programie
i zasadach uczestnictwa w konkursie udzielają:

dr Beata Frączak
kierownik zespołu ds.
koordynacji programów
22 845 95 43
beata.fraczak@fnp.org.pl

dr Tomasz Poprawka
zastępca dyrektora
ds. działalności programowej
22 845 95 42
tomasz.poprawka@fnp.org.pl

Więcej informacji o programie: www.fnp.org.pl

