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Siła zespołów 

• FIRST TEAM 
• Młodzi naukowcy zakładający swoje pierwsze zespoły 

 

Doskonałe umysły – liderzy gwarantujący sukces  

Wsparcie karier młodych naukowców w sektorze B+R 

Projekty przyczyniające się do rozwoju nowoczesnych gałęzi gospodarki, firm 
technologicznych i start-up’ów 

TEAM 
 

Doświadczeni naukowcy 
realizujący projekty o 
globalnym znaczeniu 

TEAM-TECH 
 

Doświadczeni naukowcy 
wdrażający wyniki do 

gospodarki 

TEAM-TECH 
core facility 

Doświadczeni naukowcy 
wdrażający wyniki do 

gospodarki 



Cel programu 

TEAM TEAM-TECH 
Rozwój kadr sektora B+R i wsparcie 
projektów zespołowych 
prowadzonych przez wybitnych 
uczonych z całego świata 
w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach w Polsce, 
pracujących w najbardziej 
innowacyjnych obszarach,  
z udziałem partnera zagranicznego. 
 

Rozwój kadr sektora B+R w 
projektach zespołowych 
prowadzonych przez uczonych 
posiadających wybitne 
doświadczenie we wdrażaniu 
wyników prac badawczych do 
praktyki gospodarczej, bądź w 
realizowaniu usług badawczych czy 
obsłudze urządzeń badawczych na 
rzecz odbiorców biznesowych. 



Wnioskodawca 

TEAM TEAM-TECH 

naukowiec ze stopniem minimum dr (niezależnie od narodowości) 

doświadczenie naukowe  

poparte osiągnięciami o 

międzynarodowym zasięgu 

doświadczenie badawcze lub 

wdrożeniowe poparte 

osiągnięciami o 

międzynarodowym zasięgu 

50% pełnego etatu na rzecz realizacji projektu  

(w uzasadnionych przypadkach – nie mniej niż 30% etatu - wymóg 

zastępcy kierownika projektu) 



Lokalizacja projektu 

 
[w przypadku konsorcjum – kierownik projektu  - 50% etatu + przedstawiciel konsorcjanta] 

TEAM TEAM-TECH 

Jednostka naukowa 

Przedsiębiorstwo (na zasadach udzielania pomocy publicznej) 

Konsorcjum naukowo-przemysłowe 

Partner zagraniczny Partner gospodarczy 



Budżet: 3 500 000zł / 36 miesięcy 

 

• Możliwość przedłużenia realizacji projektu o okres 

maksymalnie 24 miesięcy. 

 

• Poszerzenie zakresu rzeczowego wniosku z możliwością 

zwiększenia finansowania projektu. 

 

• Wewnętrzny konkurs Laureatów 

 

 



Budżet projektu 
 
Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4. PO IR 

(załącznik do Dokumentacji Konkursowej określający katalog 

kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych, zasady ponoszenia i 

rozliczania wydatków w projekcie)  

 

 

Koszty bezpośrednie 

Koszty pośrednie 

 



Koszty bezpośrednie 
 
Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi 

kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań 

(pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz 

pozostałych pracowników pomocniczych) lub brokerów 

technologii  



Wynagrodzenia 

 

• Kierownik projektu:     do 27 000 zł/miesiąc  

• Zastępca kierownika projektu:  do 17 500 zł/miesiąc 

• Przedstawiciel konsorcjanta:  do 15 000 zł/miesiąc 

• Młody doktor:       do 15 000 zł/miesiąc 

• Doktorant:       do 8 000 zł/miesiąc 

• Student:        do 4 000 zł/miesiąc 

 



Koszty bezpośrednie 
 
Podwykonawstwo: 

• koszty związane ze zlecaniem stronie trzeciej części 
merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na 
terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta,  

• koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (za 
podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, 
niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi 
prawne lub księgowe),  

• koszty wszystkich umów o dzieło.  

 do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych 



Koszty bezpośrednie 
 
Koszty rozwoju kadry naukowej (Cross-financing): 

• Stypendia dla wybranych w drodze otwartego konkursu 
studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację 
badań w projekcie 

• Staże lub szkolenia stypendystów lub pracowników zespołu 
badawczego w zakresie związanym z realizowanymi w 
projekcie pracami badawczymi, komercjalizacją wyników 
prac badawczych oraz z zakresu najnowszych osiągnięć 
technologicznych lub zarządzania projektami.  

do 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych 

 

 

 

 



Stypendia 
 
 
• Doktorant:     3 500 - 4 500 zł/miesiąc  

 

• Student:      1 500 - 2 500 zł/miesiąc  



Koszty bezpośrednie 
 
Pozostałe koszty bezpośrednie:  

• Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i 

prawnych. W tym m.in.: dla jednostek nie będących beneficjentami 

pomocy publicznej wydatki na zakup nisko kosztowej aparatury 

naukowo-badawczej w wysokości do 5% wszystkich kosztów 

kwalifikowanych w projekcie;  

• Koszty budynków i gruntów;  

• Pozostałe koszty operacyjne, w tym m.in.: koszty promocji w wysokości 

do 1% wszystkich kosztów kwalifikowanych w projekcie.  



Koszty pośrednie 
 
 

do 17% faktycznie poniesionych bezpośrednich kosztów 

kwalifikowanych projektu z wyłączeniem usług obcych i 

kosztów rozwoju kadry naukowej . 

 

 



Wskaźniki projektu 
 
• liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi 

• liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R,  

• liczba naukowców z zagranicy we wspieranych projektach  

• liczba międzynarodowych publikacji naukowych indeksowanych 

w liście JCR (Journal Citation Reports), Thomson Reuters  

• liczba uzyskanych stopni naukowych  

• liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 

adekwatne dla danego rodzaju projektu i odzwierciedlające założone cele projektu  



Sprawozdawczość 
 
• sprawozdania finansowe (6 miesięcy) 

• sprawozdania merytoryczne (12 miesięcy) 

 

• monitorowany jest postęp osiągania rezultatów projektu lub jego części 
(poniesione wydatki, zakup środków trwałych, rekrutacji członków 
zespołu oraz opieki nad doktorantami) 

 

• na podstawie recenzji i opinii zebranych w wyniku przeprowadzenia 
oceny sprawozdań merytorycznych przez ekspertów, FNP może 
wprowadzić plan naprawczy w projekcie (zmniejszenie wartość 
finansowania, skrócić okres realizacji projektu lub zaprzestać jego 
realizacji)  
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