
Dzień Informacyjny 

POIR 

TEAM i TEAM-TECH 

 
Michał Pietras 

Dyrektor ds. Działalności Programowej 

Warszawa, 10 maja 2016 

 



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

• Pozarządowa, apolityczna instytucja typu non profit, ustanowiona w 

1991 roku 

• Największe w Polsce pozabudżetowe źródło finansowania nauki 

(kapitał żelazny oraz Fundusze Europejskie)  

• Wsparcie nauki i innowacyjności 

• Deklaracja San Francisco (oryginalność, nie bibliometria) 

• HR Excellence in Research 

• Metoda oceny peer review  

 

 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

(PO IR) 2014-2020 

 

• Działanie 4.3 - Międzynarodowe agendy badawcze 

 

• Działanie 4.4 - Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R  



Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R 

 
• Program TEAM 

• Program TEAM-TECH 

• Program HOMING 

• Program FIRST TEAM 

• Program POWROTY 



Cele projektów 

• Współpraca nauki i biznesu 

• Zwiększenie zasobów wiedzy 

• Kontakt z projektami B+R prowadzonymi na świecie 

• Polepszenie warunków funkcjonowania sektora nauki  

• Wkład w długofalowy proces budowy gospodarki opartej na wiedzy 

• Efektywne wykorzystanie zasobów (por. POIR s.107) 

• Rozwój wysokiej jakości projektów badawczych realizowanych w 

firmach 

• Rozwój usług świadczonych przez jednostki naukowe 



Strategia Inteligentnego Rozwoju  

(Inteligentnej Specjalizacji) 

• wybrane etapy rozwoju innowacyjnego rozwiązania (aplikacyjność) 

• rozwiązywanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych 

• obszary priorytetowe (tzw. Krajowa Inteligentna Specjalizacja) 

• obszary istotne dla polskiej gospodarki - w celu weryfikacji ich 

potencjału 



Cele projektów w zakresie rozwoju kadr B+R 

• Umożliwienie zdobywania doświadczenia dla studentów  

• Zachęcanie do powrotu do Polski najzdolniejszych uczonych 

• Prowadzenie zaawansowanych projektów B+R podczas prac doktorskich 

• Tworzenie stanowisk pracy B+R w firmach 

• Mobilność między akademią i przedsiębiorstwami 



 

 

 

TEAM TEAM-TECH 

Wnioskodawca – lider zespołu, wybitny naukowiec, zapewniający opiekę i rozwój 
dla studentów, doktorantów lub młodych doktorów 

Lider wykazujący się oryginalnością 
własnych odkryć naukowych 

Lider wykazujący się oryginalnością 
odkryć naukowych oraz wdrożeniami 

Współpraca naukowa z zagranicą Współpraca nauka-biznes 

Przedmiot projektu – problem 
naukowy o znaczeniu globalnym 

Przedmiot projektu – produkt, 
technologia lub rozwój usługi 



Podmioty uprawnione do udziału w projektach 

• jednostki naukowe (działalność własna) 

• jednostki naukowe (działalność gospodarcza) 

• przedsiębiorstwa 

• konsorcja tych podmiotów 

 



ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa 

tel.: 22 845 95 00, fnp@fnp.org.pl 

www.fnp.org.pl 


