
TEAM-NET  
nowy program w ofercie FNP

Spotkanie informacyjne 

Warszawa, 26 września 2018 r.



Projekty grantowe 2016 – II kw. 2018 



•

•

•

•

•



HOMING POWROTY FIRST TEAM

Projekty B+R 

205 mln PLN

~ 800 tys. do ~2 mln zł

5 rund konkursowych

1061 złożonych wniosków 127 grantów przyznanych

ponad 140 mln PLN



TEAM TEAM TECH CORE FACILITY

Projekty B+R 

205 mln PLN 205 mln PLN 

~ 1,5 mln do ~3,5 mln PLN

5 rund konkursowych

565  złożonych wniosków 92 granty przyznane

blisko 310 mln PLN



Wprowadzenie do programu TEAM-NET



• Zwiększenie efektu strukturalnego projektów finansowanych z POIR

• Łączenie kompetencji jednostek naukowych związanych z:

– interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi

– rozwojem technologii lub produktu i usługi

• Przygotowanie koncepcji rozwoju podmiotów prowadzących prace 

B+R, w tym przygotowanie się do nowego systemu ewaluacji i 

finansowania działalności naukowej

• Intensyfikacja krajowej współpracy jednostek naukowych –

premiowanie międzyregionalnych konsorcjów



• Wkład w Krajową Inteligentną Specjalizację

• Zaplecze techniczne: komplementarne wykorzystanie do projektu oraz 

udostępnianie infrastruktury i usług na warunkach rynkowych

• Zasoby osobowe: analiza – strategia – pozyskanie i rozwój kadr sektora B+R

w zakresie nowych kompetencji 

• Wzmocnienie mobilności (krajowej, międzynarodowej i międzysektorowej) 

pracowników B+R w Polsce
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TEAM-NET – szczegółowa prezentacja programu



• Kontynuacja programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY

• Rozwój kadr sektora B+R w Polsce

• Współpraca między jednostkami naukowymi w celu podniesienia ich jakości naukowej

• Współpracy z przedsiębiorcami

• Pozostałe cele działania 4.4 POIR:

– Staże, szkolenia, pierwsze zespoły badawcze itp.



• Wnioskodawcami są podmiot lub podmioty reprezentujące jednostki naukowe

z co najmniej dwóch dziedzin nauki

• Wnioskodawca wskazuje 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”,

• Preferencja dla konsorcjów składających się z podmiotów z przynajmniej dwóch województw



• Tematy zgodne z KIS

• Nowość proponowanych prac B+R w stosunku do działań obecnie prowadzonych przez 

jednostki wskazane we wniosku

• Oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z 

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tym zakresie i szansa na dokonanie przełomu 

w obszarze, którego projekt dotyczy



• Wymóg potencjału technologicznego i naukowego 

• Wymóg zdefiniowanego rynku docelowego i efektywnego transferu wiedzy

• Jedno zadanie związane z budowaniem potencjału rynkowego usługi



• 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: 3.5 mln PLN na każdy zespół na 36 miesięcy

• Liderzy grup badawczych są rekrutowani i akceptowani przez KNG



• Co najmniej połowa liderów zespołów wybierana jest w konkursie 

spośród kandydatów niebędących w ostatnich 2 latach pracownikami 

żadnego z podmiotów prawnych wnioskodawców

• Możliwość wsparcia dla pierwszych zespołów badawczych – młodzi 

liderzy zespołów badawczych

• Członkowie zespołów rekrutowani na dotychczasowych zasadach



• Program bez pomocy publicznej

• Przedsiębiorcy w roli partnerów gospodarczych

• Bezpośrednie partnerstwo nie jest wymagane

• Współpraca gospodarcza w projekcie musi być oparta na umowie lub porozumieniu określającym 

zasady współpracy: 

– stwierdzenie interesów poszczególnych partnerów 

– wkład poszczególnych partnerów 

– założenia podziału praw własności intelektualnej (jeśli przedsiębiorca wnosi wkład do projektu)



• Skład zespołu 3 – 7 osób (w zależności od typu wnioskodawcy)

• Kierownik projektu odpowiedzialny za koordynowanie prac zespołów badawczych (co 

najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i zarządzaniu projektami)

– Kierownik projektu zatrudniony w podmiocie prawnym w ramach którego działają 

wskazane jednostki naukowe (lub u lidera konsorcjum)

• 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).

• Maksymalnie dwie osoby z zespołu zarządzającego (w tym kierownik projektu) mogą wnioskować 

jednocześnie o pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego finansowanego w projekcie TEAM-NET

– Konieczność dodatkowego spełnienia wymogów dla lidera zespołu



• 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



• W każdym zespole badawczym przewidziano zaangażowanie co najmniej trzech osób 

będących młodymi członkami zespołu (studentami, doktorantami lub młodymi doktorami -

do 9 lat od otrzymania stopnia naukowego, w roku rekrutacji do zespołu). 

• Ponadto w zespole mogą pracować pracownicy techniczni lub nie więcej niż dwie osoby 

posiadające stopień naukowy, niezbędne do prowadzenia prac B+R lub opieki nad młodymi 

członkami zespołu (wskazane  przez kierownika projektu i akceptowane przez KNG oraz 

FNP).



• 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

• W przypadku doktorantów i młodych doktorów rekrutacja ma charakter konkursu ogłoszonego co 

najmniej na portalu EURAXESS 

• Rekrutacje w projekcie odbywają się według zasad ogłoszonych w dokumentacji konkursowej



• Beneficjent (w porozumieniu z kierownikiem projektu) składa sprawozdania 

i wnioski o płatność zgodnie z obowiązującymi okresami sprawozdawczymi 

(3 i 12 miesięcy)

• Ocenie śródokresowej po 12 miesiącach podlega:

– sposób realizacji projektu

– rekrutacja liderów zespołów i pozostałego personelu projektu

– współpraca między jednostkami naukowymi

– wprowadzone mechanizmy transferu wiedzy



• Podczas oceny śródokresowej możliwa jest modyfikacja programu badawczego



• Kryteria dostępu

• Kryteria punktowe



• Zgodność wniosku konkursowego z aktualnym wykazem Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacji (dostępny na stronach FNP)

• Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania (w tym liczba jednostek

w konsorcjum i zespół zarządzający)

• Zgodność projektu z założeniami konkursu (liczba zespołów badawczych + wskaźniki)

• Charakter prac B+R (badania przemysłowe + eksperymentalne prace rozwojowe)

• Kwalifikowalność i adekwatność wydatków (tj. nowy przewodnik)



• Projekt powinien zapewnić pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju (w tym klimat):

– wytworzenie technologii lub produktów działających pozytywnie na środowisko lub 

– stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu

• Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji

• Projekt zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami



Ocenie podlegać będą następujące aspekty:

• poziom nowości proponowanych prac B+R w stosunku do działań obecnie prowadzonych
przez wnioskodawcę/wnioskodawców;

• oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z
uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie/dziedzinach dotyczącej projektu i
szansa na dokonanie przełomu w obszarze, którego projekt dotyczy;



• czy zaplanowane prace są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do 
osiągnięcia celu projektu/rozwiązania postawionego problemu; czy planowane prace 
zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy oraz 
czy określono kamienie milowe każdego z etapów.

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji
weryfikowanych w tirecie 3 tego kryterium.



Ocenie podlegać będzie, czy przyjęte założenia są realistyczne, a przewidziane zasoby i 

strategie działania uprawdopodabniają sukces późniejszego wdrożenia wyników projektu z  

uwzględnieniem właściwego horyzontu czasowego.



Ocenie podlegają następujące aspekty w zakresie tematycznym projektu:

• czy potencjał technologiczny/naukowy projektu (technologie lub produkty) został 

poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony;

• czy potencjał rynkowy zaproponowanej w projekcie (rozwiniętej dzięki pracom B+R) 

usługi został poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony;



• czy poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci/odbiorcy oraz ich 

wymagania/ preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku);

• czy zaplanowano efektywny transfer wiedzy (opisano zakładane mechanizmy 

komercjalizacji, sposób pokonywania najczęstszych trudności tego procesu i horyzont 

czasowy wejścia na rynek).

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych 

we wszystkich tiretach tego kryterium.



Ocenie podlegać będzie komplementarność posiadanych zasobów względem tematyki projektu.

Ocenie podlega w jakim stopniu:

• wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, w tym infrastrukturą 

(pomieszczeniami, aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do 

realizacji prac B+R w projekcie);

• posiadane zasoby techniczne są komplementarne do zaplanowanego zakresu rzeczowego projektu; 



• wnioskodawca zamierza udostępniać posiadaną specjalistyczną aparaturę/infrastrukturę 

na zasadach rynkowych innym jednostkom (w tym przedsiębiorcom) bądź zamierza 

udostępniać usługi będące wynikiem projektu na warunkach rynkowych (opisano 

podstawowe zasady dostępu do aparatury bądź specjalistycznych usług).

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych 

w tirecie 3 tego kryterium.



Ocenie podlegać będzie strategia rekrutacji, tj. kompletowania zespołów badawczych oraz

pozyskiwania pracowników wsparcia technicznego.

• czy zasoby kadry naukowej i technicznej zostały właściwie zidentyfikowane pod 

względem rodzaju i zakresu zaplanowanych w poszczególnych etapach prac;

• czy wnioskodawca może wykorzystać posiadane zasoby kadrowe w zakresie kompetencji 

niezbędnych do realizacji projektu (w wymiarze dopuszczonym w projekcie);



• czy wnioskodawca zaplanował skuteczne metody pozyskiwania zasobów kadrowych do

realizacji projektu na stanowiskach naukowych lub technicznych (w tym liderów

zespołów, studentów, doktorantów i młodych doktorów).

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji 

weryfikowanych w tiretach 1 i 3 tego kryterium.



Ocenie podlegać będzie adekwatność kompetencji KNG do pełnienia roli ciała doradczego i

opiniodawczego beneficjenta. KNG musi przyczynić się do rozwoju przez jednostki realizujące

projekt nowych kompetencji i zbudowania przewagi konkurencyjnej w dziedzinie projektu.

KNG monitoruje jakość naukową i gospodarczą projektu oraz jego zarządzanie oraz

interweniuje w celu wprowadzania niezbędnych modyfikacji projektu, zwłaszcza podczas

sporządzania raportu do oceny śródokresowej projektu.



Ocena polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących aspektów, czy:

• wiedza i doświadczenie wszystkich członków KNG są uzasadnione w świetle proponowanej

tematyki projektu;

• członkowie KNG (minimum dwóch) posiadają doświadczenie w restrukturyzacji jednostek

naukowych w kraju lub za granicą (ocenie podlega skala i wyniki restrukturyzacji);

• wśród członków znajdują się pracownicy wiodących jednostek naukowych na świecie w

dziedzinie projektu;



• co najmniej połowa członków KNG posiada doświadczenie w transferze wyników badań

naukowych do gospodarki (ocenie podlegają pozytywne wyniki komercjalizacji).

Ocena jest dokonywana na podstawie opisu sporządzonego przez wnioskodawcę oraz listów

intencyjnych/deklaracji od członków KNG.

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych

we wszystkich tiretach tego kryterium.



Ocenie podlegać będzie strategia zarządzania projektem i sposób reagowania na ryzyka

pojawiające się w trakcie realizacji.

• wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie

odpowiadającym projektowi oraz adekwatności do jego zakładanych celów;

• wiedza i doświadczenie osoby odpowiadającej za rozwój współpracy między

jednostkami naukowymi biorącymi udział w projekcie i przedsiębiorcami;



• podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem;

• analiza ryzyka związanego z realizacją projektu (zidentyfikowano i precyzyjnie opisano

najistotniejsze ryzyka technologiczne i organizacyjne/kadrowe).

Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji

weryfikowanych we wszystkich tiretach tego kryterium.



• Wskaźniki produktu:

– Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

– Liczba realizowanych prac B+R

• Zespoły badawcze

• Postdoc

• Doktoraty

– Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R



• Wskaźniki rezultatu:

– Liczba naukowców z zagranicy we wspieranym projekcie 

• Partnerzy zagraniczni

• Naukowcy z zagranicy, którzy przyjechali do Polski

– Liczba uzyskanych stopni naukowych

– Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych



• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 oraz Przewodnik kwalifikowalności kosztów – podstawa do konstruowania 

budżetu

• 3.500.000 na 36 miesięcy na każdy zespół badawczy



• Wynagrodzenia

– liderzy zespołów badawczych, młodzi doktorzy i doktoranci – tylko na podstawie umowy o 

pracę

– koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w części w jakiej są 

bezpośrednio związane z projektem

• pracowników naukowych, 

• kadry zarządzającej merytorycznie projektem, 

• pracowników technicznych oraz pozostałych pomocniczych,

• brokerów technologii.



• Stypendia, staże i szkolenia (cross-financing, limit 30% dofinansowania)

– Stypendia dla studentów i doktorantów wybranych w otwartym konkursie

– Staże i szkolenia dla stypendystów lub pracowników zespołów badawczych

• Podwykonawstwo (limit 25% dofinansowania)

– zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu

– wszystkie umowy o dzieło

– usługi prawne lub księgowe nie są podwykonawstwem 



• Pozostałe koszty bezpośrednie

– Nisko kosztowa aparatura naukowo-badawcza – limit 10%

– Koszty promocji – limit 1%

– Koszty budynków i gruntów (w tym adaptacja powierzchni laboratoryjnej bez kosztów 
remontu) 
– limit 10%

– Inne pozostałe koszty bezpośrednie

• Materiały

• Zarządzanie własnością intelektualną

• itp.



• Stawka ryczałtowa:

– 25% kosztów bezpośrednich pomniejszonych o podwykonawstwo i cross-financing

– Koszty traktowane jako wydatki poniesione

– Ponoszone tylko w związku z realizacją projektu i zaakceptowane przez kierownika



TEAM-NET – proces aplikowania



• Wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie w formie elektronicznej

przez stronę wnioski.fnp.org.pl

• Wniosek w języku polskim albo w języku angielskim

• Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu Wnioskodawcy kierownik projektu

• Kierownik projektu załącza wszystkie niezbędne oświadczenia

• W przypadku konsorcjów do wniosku konieczne jest załączenie umowy konsorcjum 

w terminie 7 dni przed II spotkaniem Komisji Oceny Projektów

– Zakres umowy konsorcjum określa załącznik do regulaminu



• Wniosek o dofinansowanie składa się z elektronicznego formularza wniosku wraz

z wymaganymi załącznikami

• Dane wymagane w elektronicznym formularzu wniosku:

– tytuł projektu wraz z abstraktem

– okres realizacji projektu

– dziedziny badań oraz tematyka projektu w relacji do KIS

– dane dotyczące kierownika projektu

– dane pozostałych osób wchodzących w skład zespołu zarządzającego



– dane dotyczące lokalizacji projektu, w tym dane podmiotu (lub podmiotów

– w przypadku konsorcjum) reprezentujących jednostki naukowe

– informacje na temat lokalizacji planowanych w projekcie zespołów badawczych

– budżet projektu

– załączniki













Cel i uzasadnienie realizacji projektu: 



• Wgrywane załączniki powinny spełnić następujące wymagania:

– format pdf

– redakcja tekstu zgodnie z zaleceniami regulaminu

– w przypadku załączania najważniejszych osiągnięć muszą one pochodzić z ostatnich

10 lat, tj. nie wcześniejsze niż 1 stycznia 2008 r.

– zachowanie określonej w opisie załącznika liczby stron.



• Lista załączników:

– Opis nowości i oryginalności programu badawczego – zgodny ze wzorem

– Potencjał gospodarczy projektu oraz plan wykorzystania jego wyników – zgodny ze 

wzorem

– Plan wykorzystania zaplecza technicznego i jego komplementarność do realizacji 

zaplanowanych

w projekcie prac B+R – zgodny ze wzorem

– Plan wykorzystania i zwiększania zasobów kadrowych B+R – zgodny ze wzorem

– Komitet Naukowo-Gospodarczy – zgodny ze wzorem



– Zespół zarządzający – zgodny ze wzorem

– Analiza ryzyka związanego z realizacją projektu

– Opis realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

– Opis realizacji zasady równości szans

– Oświadczenia – zgodne ze wzorem

– Umowa konsorcjum



• Ogłoszenie: 22 sierpnia 2018 r.

• Nabór 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



3 miesiące
~1 miesiąc 1 miesiąc



• Wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu

• Po ogłoszeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania FNP zwraca się

o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, w tym:

– ankiety dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT

– oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem

– umowy konsorcjum (dotyczy projektów realizowanych w konsorcjum)

– formularza analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska (jeśli dotyczy)



• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty niezbędne do 

zawarcia umowy w wersji elektronicznej

• Przesłane dokumenty podlegają weryfikacji przez FNP

• Wersje papierowe dokumentów powinny być dostarczone w terminie 14 dni od daty 

zatwierdzenia wersji elektronicznej



Sesja pytań i odpowiedzi



www.fnp.org.pl


