Konkurs TEAM-NET
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
1. Czy limit 10% dopuszczalnych kosztów na aparaturę dotyczy całego projektu, zespołu czy
jednostki?
Limit 10% na aparaturę powinien być zachowany w ramach budżetu każdego z zespołów badawczych.
2. W jaki sposób ma zostać sfinansowany czwarty rok projektu?
Regulamin konkursu wskazuje na finansowanie 3.500.000 zł dla 1 zespołu na okres 36 miesięcy.
W przypadku gdy planujemy dłuższe funkcjonowanie zespołu to kwotę tę należy zwiększyć
proporcjonalnie.
3. Przyjąwszy, że dopiero po informacji o wybraniu projektu do finansowania zostaną do niego
przyjęci liderzy spoza jednostki, jak szczegółowy powinien być opis planowanych w projekcie
badań? Czy możliwe jest, by w ramach tego projektu liderzy sami sformułowali tematykę
swoich własnych badań?
Wnioskodawca powinien opisać projekt badawczy, wskazując cel badań. Późniejsza rekrutacja liderów
powinna odnosić się do tego grona osób, które zajmują się daną dziedziną i pole ich zainteresowań
naukowych wpisywać się będzie w określone w projekcie ramy i cel. Wybrany do projektu lider zespołu
ma nim kierować i zrekrutować do niego odpowiednich młodych doktorów, doktorantów, czy
studentów. W związku z tym lider powinien zachować pewną swobodę potrzebną do rozwoju kadry
B+R, a jednocześnie zadania, które zaproponuje, mają się wpisać w osiągnięcie celu projektu i jego
ramy.
4. Jak powinna wyglądać rekrutacja członków zespołów? Czy za rekrutację członka zespołu
badawczego odpowiada lider zespołu czy kierownik projektu?
Warto zwrócić uwagę na to, jak dotychczas wyglądała rekrutacja w programach Fundacji: TEAM, TEAMTECH czy FIRST TEAM. To lider rekrutuje do swojego zespołu studentów, doktorantów i młodych
doktorów. Jednocześnie lider zespołu jest liderem pewnej części całego projektu, w związku z tym
informacja o rekrutacji członków zespołu powinna trafić do kierownika projektu, który kieruje całym
projektem, a może pracować w innej jednostce. Natomiast na etapie tworzenia budżetu projektu
należy uwzględnić, jakie potrzeby finansowe będą dotyczyły poszczególnych zespołów. Ponadto
w trakcie realizacji projektu niezwykle ważny będzie kontakt pomiędzy liderami a kierownikiem
projektu.
5. Jak wygląda proces oceny wniosku? Czy oceniana jest wyłącznie dokumentacja, czy też
podczas panelu możliwe jest spotkanie z beneficjentem?
Wnioski złożone do konkursu w programie TEAM-NET są weryfikowane pod względem formalnym
i oceniane merytorycznie.
Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria dostępu i kryteria punktowe zgodnie
z katalogiem kryteriów wyboru projektów.

Za merytoryczną ocenę wniosków odpowiada Komitet Oceny Wniosków (KOP), w skład którego
wchodzą eksperci, powołani z wykazu prowadzonego przez FNP, posiadający adekwatny dorobek
naukowy i doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze B+R.
Podczas I spotkania KOP jego członkowie dokonują analizy poszczególnych wniosków pod kątem
spełniania kryteriów oceny oraz wskazują na ewentualną konieczność wprowadzenia
poprawek/uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku.
Do drugiego panelu oceniającego zapraszany jest wnioskodawca – kierownik projektu i przedstawiciel
beneficjenta. Jest to moment, kiedy wnioskodawca może odnieść się do uwag komisji oceniającej
wniosek, które zostały wcześniej przesłane wnioskodawcy. Podczas tego spotkania komisja zapoznaje
się z odpowiedzą na uwagi i w ten sposób wywiązuje się dyskusja. W ten sposób wnioskodawca zyskuje
możliwość przekonania komitetu do swoich racji. Spotkanie odbywa się w siedzibie Fundacji.
6. Kiedy powinien zawiązać się Komitet Naukowo-Gospodarczy projektu?
Komitet Naukowo-Gospodarczy (KNG) powinien powstać na etapie wnioskowania. We wniosku
o dofinansowanie powinna zostać zawarta informacja o tym, że wszyscy członkowie komitetu wyrażają
na to zgodę.
7. Jak można sfinansować koszty Komitetu Naukowo-Gospodarczego?
Koszty przyjazdu członków komitetu np. na spotkanie z liderem projektu, mogą zostać pokryte ze
środków zarządzania projektem.
8. Z jakich środków mogą zostać pokryte koszty rekrutacji?
Beneficjent zobowiązany będzie umieszczać ogłoszenia rekrutacyjne na darmowych stronach
internetowych. Natomiast jeśli planowałby dodatkowo wykorzystanie płatnych ogłoszeń, np. w
periodykach, istnieje możliwość sfinansowania takiego kosztu w ramach kosztów pośrednich.
9. Jak powinna wyglądać współpraca z biznesem? Jeśli planowane jest opracowanie jakiejś
usługi, czy musi się ona znaleźć na określonym poziomie dojrzałości rynkowej, czy chodzi
tylko o plan transferu? Czy obowiązują jakieś wskaźniki współpracy z przedsiębiorcami?
Transfer wiedzy do gospodarki jest jednym z założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
w ramach którego finansowany jest konkurs TEAM-NET.
Współpracę z przedsiębiorstwami można wykazać na kilka sposobów. Przede wszystkim,
przedstawiciel przedsiębiorstwa może zasiadać w Komitecie Naukowo-Gospodarczym. Ponadto można
założyć, że w trakcie realizacji projektu pojawią się przedsiębiorcy, którzy będą odbiorcami usług
opracowanych w projekcie.
Należy pamiętać, że w konkursie nie przewiduje się możliwości udzielenia pomocy publicznej, a więc
przedsiębiorca nie ma możliwości uzyskania finansowania z projektu. Natomiast w projekcie
dopuszczone jest partnerstwo gospodarcze. Jego warunki definiuje regulamin konkursu.

10. Czy przedsiębiorca, który jest partnerem w projekcie, może być jednocześnie
podwykonawcą?
Podwykonawstwo powinno być realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności. Jeżeli w procedurze
wyboru wykonawcy będzie mogło wystartować i wygra przedsiębiorstwo, które jest partnerem, to
może być ono podwykonawcą.
11. Jak powinna wyglądać współpraca międzynarodowa? Czy poza zaangażowaniem kogoś
z zagranicy do prac w projekcie w wyniku rekrutacji są jeszcze jakieś inne formy tej
współpracy?
Rekrutowanie pracowników z zagranicy jest bardzo ważne, ale nie jest to współpraca międzynarodowa
w rozumieniu konkursu. Kandydaci na liderów projektów na etapie rekrutacji będą mogli wskazać
partnerów zagranicznych, z którymi będą współpracowali. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności
koszty współpracy międzynarodowej są kwalifikowalne na takich samych zasadach, jakie obowiązywały
w dotychczasowych analogicznych konkursach Fundacji. Do kosztów współpracy zaliczyć można np.
wyjazdy, pobyty, zrealizowanie części prac badawczych pod opieką członka zespołu np. u partnera.
12. Czy każdy podwykonawca musi być wybierany na zasadzie przetargu, konkursu?
Tak. Jednocześnie już na etapie wniosku należy określić, jakie elementy projektu miałyby być
zrealizowane w ramach podwykonawstwa. Oznacza to, że już na etapie składania wniosków należy
zaplanować te zadania, które będą wykonywane w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie, ponieważ
program badań jest dość ogólny, w trakcie realizacji projektu zmiany w nim są możliwe. Przykładowo,
w trakcie realizacji projektu może się okazać, że potrzebne są dodatkowe usługi zlecone na zewnątrz,
albo rezygnacja z jakiejś usługi. Wprowadzenie tego rodzaju zmian będzie możliwe.
13. Jakie są stawki dla kosztów osobowych na różnych stanowiskach? Na jakiej podstawie
możliwe jest angażowanie osób do projektu – umowa o pracę, umowa o dzieło?
W ramach kategorii „wynagrodzenia”, wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych
w projekcie są wypłacane na postawie umowy o pracę. Jeśli dana osoba będzie realizowała zadania
projektu na podstawie umowy o dzieło, jej koszt zostanie zakwalifikowany jako podwykonawstwo
i powinno być to wskazane na etapie wniosku. Zmiany w tym zakresie będą możliwe w trakcie realizacji
projektu. W odniesieniu do stawek dla wynagrodzeń dla kadry B+R należy posiłkować się
Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4 PO IR i zawartą w nim metodologią
obliczania kosztów uproszczonych dla stawek jednostkowych w projektach realizowanych w Działaniu
4.4.
14. Czy w przypadku konsorcjum jest możliwość uzyskania dostępu do wniosku na więcej niż
jedno hasło?
Ponieważ wniosek składa na podstawie upoważnienia dla kierownika projektu, dostęp do wniosku
będzie tylko jeden.
15. Czy członek Komitetu Naukowo-Gospodarczego może być dodatkowo angażowany do
projektu na podstawie umowy o dzieło?

Nie. Jeśli członek komitetu, czyli osoba nadzorująca projekt, angażowany byłby do projektu w ramach
podwykonawstwa, zachodziłby konflikt osobowy dotyczący wyboru podwykonawstwa.
16. Czy na pewnym etapie można wyłączyć daną osobę z KNG i może ona startować w konkursie
na lidera zespołu?
KNG jest oceniany w ramach kryterium i zmiana w projekcie musi być zgłoszona, oceniona
i zaakceptowana. Jeżeli nie będzie ona zaakceptowana przez instytucję wdrażającą i pośredniczącą, to
nie ma takiej możliwości.
17. Jeżeli w Komitecie Naukowo-Gospodarczym zasiada osoba z przemysłu, która widzi jakiś
potencjał wdrożeniowy w naszym produkcie, czy robiąc przetarg na wykonanie prototypu,
powinniśmy wyeliminować tę firmę z możliwości wykonawstwa tego prototypu?
Ogłaszając przetarg na wykonanie prototypu trzeba kierować się zasadami Ustawy Prawo zamówień
publicznych i w szczególności zwracać uwagę, by nie doszło do konfliktu interesów.
18. Czy są limity odnośnie zmiany kosztorysu? Czy w trakcie trwania projektu można zmienić
lidera grupy badawczej?
Zmiany są możliwe, przy czym każdorazowo zmiany będą oceniane przez Fundację. Na etapie realizacji
projektu możliwe będzie wnioskowanie o wprowadzenie korekt do budżetu. Zmiany w zakresie
finansowym będą mogły być wprowadzone przede wszystkim ze względu na nowe zapotrzebowanie
pod kątem merytorycznym projektu. Jeżeli chodzi o zmianę lidera, to na beneficjencie spoczywa
odpowiedzialność za odpowiednie zarządzanie projektem. Rolą FNP jest stworzenie odpowiednich ram
do tego, aby jednostki naukowe otworzyły się na rekrutację nowych liderów. Jednostki otrzymują
środki finansowe po to, by w ramach interesującej tematyki badawczej, w szeroko rozumianym i dość
swobodnym podejściu, powstawały nowe zespoły. Dlatego odpowiedzialność za odpowiednie
zarządzenie projektem leży po stronie jednostki. Regulamin nie odnosi się do sytuacji, w której lider
projektu mógłby zostać zwolniony. Są to sytuacje wyjątkowe i każdy przypadek będzie indywidualnie
rozpatrywany.

