
Program wspierający stworzenie  
wyspecjalizowanych jednostek naukowych w Polsce

MIĘDZYNARODOWE 
AGENDY BADAWCZE



O PROGRAMIE MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE (MAB)

Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest wzorowany na programie „Teaming for 
Excellence” ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. 

Celem programu jest prowadzenie innowacyjnych prac B+R w wyspecjalizowanych, wio-
dących w skali światowej jednostkach badawczych (strukturach organizacyjno-prawnych) 
w Polsce, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów 
i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji 
wyników prac B+R. 

W ramach programu wsparcie otrzymają autonomiczne, innowacyjne jednostki naukowe 
w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze – plany badań naukowych tworzo-
ne we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw 
dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Wniosek do programu MAB składa indywidualny naukowiec o uznanym dorobku będący 
światowym autorytetem w swojej dziedzinie. Naukowiec ten powinien mieć profil podobny 
do osób ubiegających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych 
na świecie. Po wygraniu konkursu zostanie liderem grupy badawczej w jednostce realizują-
cej MAB i będzie kierował tą jednostką.

Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badaw-
czej. FNP planuje przeznaczyć na jeden projekt min. 35 mln zł na 5 lat, z możliwością zwięk-
szenia tej kwoty. Łącznie wsparcie otrzyma około 10 jednostek realizujących Międzynarodo-
we Agendy Badawcze. 

Konkursy w programie będą odbywać się w latach 2016, 2017 i 2018.



Program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” daje szansę na stworzenie 
w Polsce nowej jakości w uprawianiu nauki i powstanie nowych miejsc pracy 
dla najlepszych uczonych. Program ten odniesie sukces tylko wtedy, gdy nowe 
instytucje naukowe tworzone będą wokół uczonych o znaczącym dorobku 
naukowym we współpracy ze środowiskiem lokalnym i strategicznymi 
partnerami z zagranicy.

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Prof. T. Dietl i prof. T. Wojtowicz, laureaci pierwszego konkursu w programie MAB. Fot. One HD



Program MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE  jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój.

KIM JESTEŚMY?

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 
1991 roku i jest niezależną, pozarządową 
organizacją typu non profit. 

Misją Fundacji jest wspieranie wybitnych 
naukowców i zespołów badawczych oraz 
wspomaganie innowacyjnych projektów, 
komercjalizacji odkryć i wynalazków 
naukowych. Najważniejszym kryterium 
decydującym o przyznaniu przez FNP 
wsparcia jest doskonałość naukowa.

Fundacja aktywnie wspiera i promuje 
mobilność naukową i międzynarodową 
współpracę badawczą, a laureaci FNP 
odnoszą międzynarodowe sukcesy.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

ul. I. Krasickiego 20/22 02-611 Warszawa
tel.: 22 845 95 01, e-mail: fnp@fnp.org.pl

www.fnp.org.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szczegółowych informacji o programie 
MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE 
i zasadach uczestnictwa w konkursie udzielają:

Kinga Słomińska

kierownik zespołu
ds. Międzynarodowych
Agend Badawczych

22 845 95 46   
kinga.slominska@fnp.org.pl 

dr Maria Pawłowska

koordynator programu

22 311 84 30
maria.pawlowska@fnp.org.pl  

Więcej informacji o programie MAB:  
www.fnp.org.pl


