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Założenia nowego konkursu
• Zwiększenie efektu strukturalnego projektów w FNP
• Intensyfikacja interdyscyplinarnej i krajowej współpracy naukowej
• Nowi adresaci: łączenie kompetencji jednostek naukowych, w szczególności
w zakresie
– zarządzanie zasobami kadrowymi i infrastrukturalnymi
– rozwoju technologii/produktu lub usług

• Wzmocnienie mobilności pracowników B+R w Polsce

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

• Wnioskodawca reprezentuje podmioty z różnych województw (preferencja).

Zespół zarządzający
• 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).

Komitet naukowo-gospodarczy
• 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.

Projekt
• Długość trwania projektu zaplanowano na okres od 3 do 4 lat,
• Projekt zakłada stworzenie łącznie od 3 do 6 zespołów badawczych w
jednostkach naukowych konsorcjum wnioskodawców,
• Budżet projektu: do 3.5 mln PLN na każdy zespół,
• 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,
• Członkowie zespołów rekrutowani na dotychczasowych zasadach
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• Ogłoszenie Regulaminu konkursu: 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
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