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• Centra doskonałości tworzone w Polsce w strategicznym 
partnerstwie z doskonałą jednostką naukową z zagranicy 

  
• Realizujące Międzynarodową Agendę Badawczą 
 
• Wkład krajowy do programu Teaming for Excellence 

 



Międzynarodowa Agenda Badawcza 

• Międzynarodowa Agenda Badawcza to program badań tworzony przez 
wnioskodawcę lub wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego 
środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w 
dziedzinie, którą ma reprezentować MAB. 

 
• Agenda badawcza, obok precyzyjnie określonego problemu badawczego, 

powinna cechować się nowatorskim i konkurencyjnym podejściem do jego 
rozwiązywania, które ma zapewnić jednostce realizującej MAB zdobycie 
czołowej pozycji na świecie wśród jednostek zajmujących się podobną 
problematyką badawczą. 



MAB – Kierownik jednostki 

Kierownikiem jednostki realizującej MAB jest naukowiec: 
 
• Wybitny w swojej dziedzinie w rozumieniu osiągnięć naukowych oraz w 

zakresie wdrażania wyników naukowych do gospodarki 
 
• Z dużym doświadczeniem w zarządzaniu badaniami naukowymi – 

granty, konsorcja naukowe, zatrudnienie na stanowiskach 
administracyjnych  

 
• Poziom laureata Advanced Grant ERC   
 (w Polsce jest 4 laureatów, na Węgrzech - 11 ) 



MAB – Kierownik jednostki 

- Odpowiedzialny za przygotowanie i realizację Agendy Badawczej oraz 
sprawozdawczość merytoryczną w projekcie; 

 
- Lider zespołu badawczego w jednostce MAB; 
 
- Zatrudniony w wymiarze godzin pozwalającym na podjęcie wszystkich 

wymaganych funkcji; 
 
- Wnioskodawca wybrany w konkursie MAB. 

 



MAB  
Pracownicy naukowi:  
 

• Liderzy zatrudnieni w jednostce MAB; 

 (Laureaci grantów ERC) 

• Studenci, doktoranci, post-docy, inni pracownicy naukowi; 
• Naukowcy z zagranicy zatrudniani na okres do 6 miesięcy w celu 

zrealizowania zadania badawczego lub współpracy z kilkoma grupami 
badawczymi; 

• Doktorzy z zaawansowanym stażem badawczo – rozwojowym; 

• Pracownicy naukowo techniczni. 



Jednostka realizująca MAB  

1. Partnerstwo z wiodącym ośrodkiem naukowym z zagranicy 
 

- Partnerem może być jednostka lub organizacja międzynarodowa 
(publiczna lub prywatna), która zgodnie ze swoim głównym celem 
statutowym prowadzi w sposób ciągły badania naukowe 

    
- Partnerstwo polega przede wszystkim na wspólnym wprowadzaniu do 
nowo powstającej jednostki dobrych praktyk dotyczących organizacji pracy i 
prowadzenia badań oraz udział przedstawicieli jednostki partnerskiej i osób 
przez nią rekomendowanych w Międzynarodowym Komitecie Naukowym 
MAB.  

 



Jednostka realizująca MAB  

2. Międzynarodowy Komitet Naukowy 
 
• wybitni przedstawiciele nauki oraz jeśli jest to uzasadnione, 

przedsiębiorcy posiadający doświadczenie we współpracy z naukowcami 
w pracach badawczo – rozwojowych lub przedsiębiorcy z dużym 
doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii.  

• Co najmniej połowa członków Komitetu pracuje za granicą w jednostka 
prowadzących badania naukowe i co najmniej połowa członków 
Komitetu to naukowcy 

 



Jednostka realizująca MAB  

Kompetencje MKN: 
 
1) Weryfikacja Agendy Badawczej; 
2) Ogłaszanie i przeprowadzenie międzynarodowych konkursów na liderów 
zespołów badawczych; 
3) Dokonywanie ewaluacji okresowej (nie rzadziej niż co 4 lata) liderów 
zespołów badawczych; 
4) Powoływanie grona ekspertów dokonujących okresowej ewaluacji całej 
jednostki realizującej MAB 
5) Opiniowanie zatrudnienia w jednostce realizującej MAB naukowca 
indywidualnego i laureata ERC 
 



Jednostka realizująca MAB  

3. Forma prawna pozwalająca nadać wymagane kompetencje Komitetowi 
Naukowemu.  
 
Wymagania stawiane jednostce realizującej MAB może spełnić fundacja 
lub spółka, której celem statutowym jest prowadzenie badań naukowych 
lub jednostka wspólna polskiej instytucji naukowej i zagranicznej.  
 
Dopuszczamy inne formy prawne, jeśli pozwolą one na zrealizowanie 
projektu zgodnie z Dokumentacją Konkursową. 

 



Jednostka realizująca MAB  

4. Partnerstwo z lokalnym partnerem naukowym 
 
Jednostka realizująca MAB może podjąć współpracę z lokalnym partnerem 
naukowym.  
 
Partnerstwo może polegać na współpracy naukowej, udostępnianiu 
infrastruktury laboratoryjnej, podejmowaniu wspólnych działań związanych 
z rozwojem młodych naukowców.  

 



Jednostka realizująca MAB  

5. Dostęp do infrastruktury 
 
• Jednostka realizująca MAB powinna mieć zapewniony dostęp do 

infrastruktury badawczej – pomieszczeń i dużego sprzętu na potrzeby 
realizacji projektu.  

• W ramach programu MAB nie można finansować budowy ani zakupu 
budynków.  

• Zakup sprzętu będzie możliwy jedynie w ograniczonym zakresie. 

 



Jednostka realizująca MAB  

6. Okresowa ewaluacja wszystkich liderów grup badawczych i ich zespołów.  
 
Nie rzadziej niż co 4 lata wszyscy liderzy grup badawczych  muszą 
poddawać się ewaluacji prowadzonej przez Międzynarodowy Komitet 
Naukowy i ekspertów wskazanych przez Komitet.  
 
Po zakończeniu ewaluacji, Komitet Naukowy przedstawia rekomendację 
dotyczącą dalszego ich zatrudniania, przedłużania bądź nieprzedłużania ich 
zatrudnienia albo rozwiązania umów o pracę w przypadku zatrudnienia na 
czas nieokreślony. 

 



Jednostka realizująca MAB  

7. Współpraca z przedsiębiorcami: 
• Docelowo co najmniej połowa grup badawczych pracujących w jednostce 

realizującej MAB powinna współpracować z przedsiębiorcami.  
• Jednostka realizująca MAB nie może udzielać pomocy publicznej 

przedsiębiorcom.  
• Partnerstwo powinno być oparte na umowie lub porozumieniu zawartym 

pomiędzy przedsiębiorcą i jednostką realizującą MAB.  
• Współpraca z przedsiębiorcami będzie podlegała pierwszej ocenie w 

trakcie drugiej oceny śródokresowej (po upływie 36 miesiąca realizacji 
projektu).  
 
 



MAB – oceny śródokresowe 
8. Co najmniej dwie oceny śródokresowe w każdym projekcie MAB. 
 
I. Ocena śródokresowa po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu dotyczy przede 
wszystkim: 
 - sposobu wdrażania zaproponowanej we wniosku struktury organizacyjnej; 
 - wprowadzania dobrych praktyk np. w zakresie z rekrutacji  pracowników 
naukowych;  
 - współpracy z instytucją partnerską z zagranicy.  
 

II. Ocena śródokresowa po 36 miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu dotyczy 
przede wszystkim: 
 
- Rekrutacji kolejnych liderów grup badawczych i członków zespołów; 
- Nawiązania współpracy z przedsiębiorcami; 
- Pierwszych wyników naukowych. 
 
Podczas drugiej oceny śródokresowej rozpatrywane będą także wnioski o wydłużenie 
okresu finansowania projektu i zwiększenie kwoty dofinansowania.  



MAB – finansowanie 

Budżet otwarty – możliwość występowania o zwiększenie finansowania lub 
zmianę przeznaczenia przyznanych środków, w ramach obowiązujących 
zasad finansowania w programie MAB. 
 
Budżet przedstawiony we wniosku na pierwsze 5 lat realizacji projektu 
Sugerowana kwota – 35 mln PLN.  
 
• Dofinansowanie wypłacane w transzach. 
• Finansowanie wypłacane proporcjonalnie do liczby i potrzeb tworzących 

się i pracujących grup badawczych. 
 

 
 
 



MAB terminy 

• Pierwsze projekty w czerwcu 2016 r.  

• Kolejny konkurs – druga połowa 2016 r. 

• Wyniki – początek 2017 r.  



 
 
   Dziękuję  


