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W celu usprawnienia realizacji programu MAB wprowadzone zostały zmiany do dokumentacji konkursów 
MAB 2/2015, MAB 3/2016, MAB 4/2017, MAB 6/2017 i MAB 8/2017. Nowe Dokumentacje zostały 
załączone w odpowiednich miejscach na stronie programu MAB. W celu ułatwienia zapoznania się ze 
zmianami, wszystkie zmienione zapisy zostały wyszczególnione poniżej.  
 
MAB 2/2015 
 
Treść następujących punktów zostaje zmieniona: 

5.5.3 Pierwszy etap realizacji projektu planowany jest na 60 miesięcy i jest to okres 

objęty wnioskiem o dofinansowanie. Przedłużenie okresu realizacji projektu do 

31 grudnia 2023 r. może nastąpić na wniosek jednostki realizującej MAB, jeśli 

projekt uzyska pozytywną rekomendację w drugiej ocenie śródokresowej, czyli 

po 36 miesiącach realizacji projektu. 

 

5.4.5 Doktorzy z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym 

Doktorzy mogą zostać zatrudnieni w jednostce realizującej MAB na wniosek kierownika jednostki 

realizującej MAB. Zatrudnienie w tej kategorii musi być związane z koniecznością pozyskania 

przez jednostkę niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, np. w zakresie obsługi 

zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii. Przyjęcie doktora z 

zaawansowanym stażem B+R w jednostce wymaga akceptacji FNP. Wynagrodzenie tych 

pracowników jest pokrywane ze środków przeznaczonych na część wspólną projektów B+R w 

jednostce realizującej MAB. 

5.6.2 O – Koszty rozliczane metodą uproszczoną („Koszty pośrednie”) – stawka ryczałtowa 

obliczona zgodnie z metodologią wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów 

stanowiąca określony procent kosztów rozliczanych w ramach wskazanych kategorii. 

 

Uwaga: 

2. Jeśli jednostka realizująca MAB zostanie zobowiązana do zwrotu wydatków zaliczonych do 

kosztów bezpośrednich i spowoduje to, że suma kosztów rozliczanych metodą ryczałtową 

przekroczy podany limit procentowy wskazanych kosztów bezpośrednich, wtedy jednostka 
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realizująca MAB będzie zobligowana do zwrotu takiej części środków z kosztów rozliczanych 

metodą ryczałtową, aby podany limit był zachowany. 

 
Dodatkowo dodany zostaje następujący punkt:  

 

5.4.7 Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej  

Dyrektorem ds. organizacji działalności naukowej musi zostać naukowiec, osoba o dużym 

doświadczeniu w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu nauką, która będzie w jednostce 

realizującej MAB odpowiadała za koordynację działań związanych z realizacją celów naukowych i 

prac B+R opisanych w Agendzie Badawczej. Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej może 

być drugim wnioskodawcą, bądź zostać zatrudnionym do projektu w  trakcie jego trwania w 

wyniku procedury konkursowej analogicznej do konkursu na członka zespołu badawczego. 

Wszelkie zadania administracyjne wykraczające poza zadania związane z działalnością B+R muszą 

być proporcjonalnie do procentu zaangażowania rozliczane ze środków rozliczanych metodą 

ryczałtową. 

 
MAB 3/2016 

 
Treść następujących punktów zostaje zmieniona: 

 

5.5.3 Pierwszy etap realizacji projektu planowany jest na 60 miesięcy i jest to okres 

objęty wnioskiem o dofinansowanie. Przedłużenie okresu realizacji projektu do 

31 grudnia 2023 r. może nastąpić na wniosek jednostki realizującej MAB, jeśli 

projekt uzyska pozytywną rekomendację w drugiej ocenie śródokresowej, czyli 

po 36 miesiącach realizacji projektu. 

 

5.4.5 Doktorzy z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym 

Doktorzy mogą zostać zatrudnieni w jednostce realizującej MAB na wniosek kierownika 

jednostki realizującej MAB. Zatrudnienie w tej kategorii musi być związane z 

koniecznością pozyskania przez jednostkę niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, np. 

w zakresie obsługi zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii. 
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Przyjęcie doktora z zaawansowanym stażem B+R w jednostce wymaga akceptacji FNP. 

Wynagrodzenie tych pracowników jest pokrywane ze środków przeznaczonych na część 

wspólną projektów B+R w jednostce realizującej MAB. 

 

5.6.4 O – Koszty rozliczane metodą uproszczoną („Koszty pośrednie”) – stawka ryczałtowa 

obliczona zgodnie z metodologią wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów 

stanowiąca określony procent kosztów rozliczanych w ramach wskazanych kategorii. 

 

Uwaga: 

2. Jeśli jednostka realizująca MAB zostanie zobowiązana do zwrotu wydatków zaliczonych do 

kosztów bezpośrednich i spowoduje to, że suma kosztów rozliczanych metodą ryczałtową 

przekroczy podany limit procentowy wskazanych kosztów bezpośrednich, wtedy jednostka 

realizująca MAB będzie zobligowana do zwrotu takiej części środków z kosztów rozliczanych 

metodą ryczałtową, aby podany limit był zachowany. 

 

 
Dodatkowo dodany zostaje następujący punkt:  

5.4.7 Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej  

Dyrektorem ds. organizacji działalności naukowej musi zostać naukowiec, osoba o dużym 

doświadczeniu w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu nauką, która będzie w jednostce 

realizującej MAB odpowiadała za koordynację działań związanych z realizacją celów naukowych i 

prac B+R opisanych w Agendzie Badawczej. Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej może 

być drugim wnioskodawcą, bądź zostać zatrudnionym do projektu w  trakcie jego trwania w 

wyniku procedury konkursowej analogicznej do konkursu na członka zespołu badawczego. 

Wszelkie zadania administracyjne wykraczające poza zadania związane z działalnością B+R muszą 

być proporcjonalnie do procentu zaangażowania rozliczane ze środków rozliczanych metodą 

ryczałtową. 

 
 
MAB 4/2017 
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Treść następujących punktów zostaje zmieniona: 

5.5.3 Pierwszy etap realizacji projektu planowany jest na 60 miesięcy i jest to okres objęty 

wnioskiem o dofinansowanie. Przedłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. może 

nastąpić na wniosek jednostki realizującej MAB, jeśli projekt uzyska pozytywną rekomendację w 

drugiej ocenie śródokresowej, czyli po 36 miesiącach realizacji projektu. 

5.4.5 Doktorzy z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym 

Doktorzy z zaawansowanym stażem B+R mogą zostać zatrudnieni w jednostce realizującej MAB 

na wniosek kierownika jednostki realizującej MAB,. Zatrudnienie w tej kategorii musi być 

związane z koniecznością pozyskania przez jednostkę niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, 

np. w zakresie obsługi zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii. 

Przyjęcie doktora z zaawansowanym stażem B+R w jednostce wymaga akceptacji FNP. 

Wynagrodzenie tych pracowników jest pokrywane ze środków przeznaczonych na część wspólną 

budżetu jednostki MAB. 

5.6.4 O – Koszty rozliczane metodą uproszczoną („Koszty pośrednie”) – stawka ryczałtowa 

obliczona zgodnie z metodologią wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów 

stanowiąca określony procent kosztów rozliczanych w ramach wskazanych kategorii. 

 

Uwaga: 

2. Jeśli jednostka realizująca MAB zostanie zobowiązana do zwrotu wydatków zaliczonych do 

kosztów bezpośrednich i spowoduje to, że suma kosztów rozliczanych metodą ryczałtową 

przekroczy podany limit procentowy wskazanych kosztów bezpośrednich, wtedy jednostka 

realizująca MAB będzie zobligowana do zwrotu takiej części środków z kosztów rozliczanych 

metodą ryczałtową, aby podany limit był zachowany. 

 

Dodatkowo dodany zostaje następujący punkt:  

5.4.7 Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej  
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Dyrektorem ds. organizacji działalności naukowej musi zostać naukowiec, osoba o dużym 

doświadczeniu w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu nauką, która będzie w jednostce 

realizującej MAB odpowiadała za koordynację działań związanych z realizacją celów naukowych i 

prac B+R opisanych w Agendzie Badawczej. Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej może 

być drugim wnioskodawcą, bądź zostać zatrudnionym do projektu w  trakcie jego trwania w 

wyniku procedury konkursowej analogicznej do konkursu na członka zespołu badawczego. 

Wszelkie zadania administracyjne wykraczające poza zadania związane z działalnością B+R muszą 

być proporcjonalnie do procentu zaangażowania rozliczane ze środków rozliczanych metodą 

ryczałtową. 

 

MAB 6/2017 (PWM) 
 
Treść następującego punktu zostaje zmieniona: 

5.4.5 Doktorzy z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym 

Doktorzy z zaawansowanym stażem B+R mogą zostać zatrudnieni w jednostce realizującej MAB 

na wniosek kierownika jednostki realizującej MAB. Zatrudnienie w tej kategorii musi być 

związane z koniecznością pozyskania przez jednostkę niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, 

np. w zakresie obsługi zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii. 

Przyjęcie doktora z zaawansowanym stażem B+R w jednostce wymaga akceptacji FNP. 

Wynagrodzenie tych pracowników jest pokrywane ze środków przeznaczonych na część wspólną 

budżetu jednostki MAB. 

5.6.4 O – Koszty rozliczane metodą uproszczoną („Koszty pośrednie”) – stawka ryczałtowa 

obliczona zgodnie z metodologią wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów 

stanowiąca określony procent kosztów rozliczanych w ramach wskazanych kategorii. 

 

Uwaga: 

2. Jeśli jednostka realizująca MAB zostanie zobowiązana do zwrotu wydatków zaliczonych do 

kosztów bezpośrednich i spowoduje to, że suma kosztów rozliczanych metodą ryczałtową 

przekroczy podany limit procentowy wskazanych kosztów bezpośrednich, wtedy jednostka 
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realizująca MAB będzie zobligowana do zwrotu takiej części środków z kosztów rozliczanych 

metodą ryczałtową, aby podany limit był zachowany. 

Dodatkowo dodany zostaje następujący punkt:  

5.4.7 Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej  

Dyrektorem ds. organizacji działalności naukowej musi zostać naukowiec, osoba o dużym 

doświadczeniu w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu nauką, która będzie w jednostce 

realizującej MAB odpowiadała za koordynację działań związanych z realizacją celów naukowych i 

prac B+R opisanych w Agendzie Badawczej. Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej może 

być drugim wnioskodawcą, bądź zostać zatrudnionym do projektu w  trakcie jego trwania w 

wyniku procedury konkursowej analogicznej do konkursu na członka zespołu badawczego. 

Wszelkie zadania administracyjne wykraczające poza zadania związane z działalnością B+R muszą 

być proporcjonalnie do procentu zaangażowania rozliczane ze środków rozliczanych metodą 

ryczałtową. 

 
MAB 8/2017  

5.5 Doktorzy z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym 

Doktorzy z zaawansowanym stażem B+R mogą zostać zatrudnieni w jednostce realizującej MAB 

na wniosek kierownika jednostki realizującej MAB. Zatrudnienie w tej kategorii musi być 

związane z koniecznością pozyskania przez jednostkę niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, 

np. w zakresie obsługi zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii. 

Przyjęcie doktora z zaawansowanym stażem B+R w jednostce wymaga akceptacji FNP. 

Wynagrodzenie tych pracowników jest pokrywane ze środków przeznaczonych na część wspólną 

budżetu jednostki MAB. 

6.4 O – Koszty rozliczane metodą uproszczoną („Koszty pośrednie”) – stawka ryczałtowa 

obliczona zgodnie z metodologią wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów 

stanowiąca określony procent kosztów rozliczanych w ramach wskazanych kategorii. 

 

Uwaga: 
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1. Jeśli jednostka realizująca MAB zostanie zobowiązana do zwrotu wydatków zaliczonych do 

kosztów bezpośrednich i spowoduje to, że suma kosztów rozliczanych metodą ryczałtową 

przekroczy podany limit procentowy wskazanych kosztów bezpośrednich, wtedy jednostka 

realizująca MAB będzie zobligowana do zwrotu takiej części środków z kosztów rozliczanych 

metodą ryczałtową, aby podany limit był zachowany. 

 

Dodatkowo dodany zostaje następujący punkt:  

5.7 Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej  

Dyrektorem ds. organizacji działalności naukowej musi zostać naukowiec, osoba o dużym 

doświadczeniu w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu nauką, która będzie w jednostce 

realizującej MAB odpowiadała za koordynację działań związanych z realizacją celów naukowych i 

prac B+R opisanych w Agendzie Badawczej. Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej może 

być drugim wnioskodawcą, bądź zostać zatrudnionym do projektu w  trakcie jego trwania w 

wyniku procedury konkursowej analogicznej do konkursu na członka zespołu badawczego. 

Wszelkie zadania administracyjne wykraczające poza zadania związane z działalnością B+R muszą 

być proporcjonalnie do procentu zaangażowania rozliczane ze środków rozliczanych metodą 

ryczałtową. 

 


