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W styczniu 2015 konsorcjum, którego inicjatorem była Politechnika Łódzka, 

wygrało I etap konkursu TEAMING w ramach programu Horyzont 2020,  

… prasa donosiła: 
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Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE 

30.01.2015 UCZELNIE 
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403639,trzy-polskie-zespoly-badawcze-z-szansa-

na-20-mln-euro-z-ue.html 

 

Fot. Fotolia 

Trzy polskie projekty przeszły do kolejnego etapu unijnego konkursu Teaming for 
Excellence. Zespoły na razie dostaną po 0,5 mln euro na przygotowanie do 
drugiego etapu, a jeśli w nim wygrają - otrzymają po 20 mln euro na budowę lub 
modernizację centrów doskonałości. 

W piątek Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego etapu konkursu Teaming for Excellence 

organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Wśród 31 pozytywnie ocenionych wniosków, 

trzy stanowią polsko-niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia. 

Wybrane w programie instytucje mają szansę rozwinąć partnerstwo strategiczne z wiodącymi 

ośrodkami naukowymi w Europie. 
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http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wielki-europejski-sukces-polskich-

naukowcow.html 

Wielki europejski sukces polskich 

naukowców! 

piątek, 30 stycznia 2015  

Trzy polskie projekty przechodzą do kolejnego etapu konkursu Teaming for excellence w 

ramach programu Horyzont 2020. Wyłonione dziś przez Komisję Europejską (KE) zespoły 

badawcze dostaną po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Te, które 

przejdą do kolejnego etapu, otrzymają 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub 

wdrażanie zgłoszonego do konkursu pomysłu. 
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Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) 

ICRI-BioM  

Politechnika Łódzka 

Uniwersytet Łódzki 

Uniwersytet Medyczny 

Centrum Badań 
Molekularnych i 
Makromolekularnych 
PAN 

Max Planck Society 

Institute for Polymer 
Research, 

Institute for 
Biophysical Chemistry, 

Max Planck Innovation 

Cluster Industrielle 
Biotechnologie 
CLIB2021 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, 

Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej 

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 
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 Konkurujemy z 31 projektami w Europie o istotne pieniądze z KE na utworzenie 

Międzynarodowego Centrum Doskonałości w obszarze innowacyjnych 

biomateriałów,  

 

 Szczegółowy biznes plan na utworzenie tego Centrum ICRI-BioM w Łodzi  

będzie złożony do 31 maja 2016, a wniosek do II etapu konkursu TEAMING 

FOR EXCELLENCE do dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

 O wyborze decydować będzie jakość biznes planu i jego wiarygodność; 

lokalizacja i posiadane zaplecze w postaci infrastruktury B+R; 

 

 Komisja Europejska planuje sfinansować w Europie 9-10 Centrów Doskonałości 

– chcemy być w tym gronie! O wyborze decydować będzie jakość biznes 

planu i jego wiarygodność; lokalizacja i posiadane zaplecze w postaci 

infrastruktury B+R; 
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Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) 

SPECJALIZACJA 

REGIONALNA 

BIOGOSPODARKA  

działalność polegająca na 

zastosowaniu biotechnologii, 

bioprocesów i bioproduktów  

w celu tworzenia dóbr i usług. 
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 wykreowanie silnego ośrodka naukowego o znaczeniu międzynarodowym, 

 

 wykorzystanie istniejącej infrastruktury TECHNOPARKU - BIONANO PARKU  - 

90 % zabezpieczenia potrzeb ICRI-BioM w zakresie zaplecza badawczego, 

 

 umiędzynarodowienie badań naukowych w regionie łódzkim, 

 

 rozwój gospodarki w regionie poprzez transfer wiedzy i komercjalizację wyników 

badań, 

 

 dostęp do międzynarodowych laboratoriów, klastrów przemysłowych (np. CLIB), 

 

 stabilne finansowanie kosztów osobowych i operacyjnych przez pierwsze 5 – 7 

lat działalności nowego Centrum Doskonałości,  

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) 

„TEAMING” to szansa dla regionu łódzkiego na: 
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Tworzenie Centrum Doskonałości w oparciu o dwa strumienie finansowania 

TEAMING i MAB należy rozpatrywać w perspektywie:  

krótko-, średnio- i długoterminowej 

  

 Krótkoterminowa  - Centrum finansowane jest z programu H2020 oraz  ESIF 

(Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój) 

 

 Średnioterminowa – oprócz powyższych środków pozyskiwanie grantów m.in. 

aplikacyjnych, zdobywanie funduszy w celu pokrywania kosztów działania 

Centrum i ciągły stabilny rozwój, 

 

 Długoterminowa – pozyskanie dotacji statutowej, pozyskiwanie grantów z KE i 

grantów krajowych, pozyskiwanie grantów z przemysłu, komercjalizacja 

rezultatów prac badawczych, 
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W perspektywie krótko- i średnioterminowej: 

 

Międzynarodowe Agendy Badawcze: środki na finansowanie badań. 

 

Projekt złożyli: prof. Janusz Bujnicki na czele konsorcjum: 

 Politechnika Łódzka 

 Uniwersytet Łódzki 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 

 Max Planck Institutes 
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symulacje komputerowe 

projektowanie molekularne 

 

bioinformatyka 

cheminformatyka 

biotechnologia 

molekularna 

 

biologia  

syntetyczna 

polimery, materiały 

nanotechnologia 

 

chemia  

syntetyczna 

UNIKATOWE 

POŁACZENIE 
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KLUCZ DO SUKCESU: 

Im więcej odkryć z badań podstawowych 

tym większa szansa na innowacyjne produkty 

 

 BADANIA PODSTAWOWE:  

Odważne poszerzanie wiedzy, bez względu na zastosowanie w praktyce 

 

 BADANIA STOSOWANE: 

Znalezienie i przetestowanie praktycznych zastosowań dla najlepszych odkryć 

 

 OCZEKIWANE WYNIKI: 

 Nowe odkrycia naukowe 

 Nowe metody badawcze dla (makro)cząsteczek 

 Nowe bio-pochodne cząsteczki i ich praktyczne zastosowania, m.in.: 

 - materiały o udoskonalonych właściwościach (np. biodegradacja) 

 - biokatalizatory  

 - testy laboratoryjne i diagnostyczne 

 - cząsteczki terapeutyczne i ich nośniki 

 -…. 
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ICRI BioM – FROM SKY TO MARKET ! 

Excellence research & innovation activities 

BADANIA PODSTAWOWE:  odważne 
poszerzanie wiedzy bez względu na 

zastosowanie w praktyce  

BADANIA STOSOWANE: 
znalezienie i przetestowanie 
praktycznych zastosowań dla 

najlepszych odkryć 

OCZEKIWANE 
WYNIKI 

RYNEK 

Np. materiały o udoskonalonych właściwościach, biokatalizatory, cząsteczki terapeutyczne i ich nośniki 
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Cele / warunki sukcesu: 

  

 Krótkoterminowo: Zatrudnienie w otwartym konkursie najlepszych liderów 

- 3 dojrzałych naukowców (= 3 główne obszary), 6 młodych naukowców 

- Wsparcie ich w stworzeniu zespołów  

- Zainicjowanie badań wpisujących się w tematykę ICRI-BioM 

 

 Średnioterminowo: Szybkie udowodnienie efektywności każdego zespołu 

- publikacje do 3 lat od stworzenia zespołu 

- zdobycie grantów na rozszerzenie działań 

- nawiązanie współpracy: wewnętrznej, lokalnej, MPI, z instytucjami w PL 

 

 Długoterminowo: Wejście do czołówki 

Zdobycie kategorii A/A+ (obecnie niejasne warunki dla MAB)  

Stopniowe przestawianie produkcji naukowej z krótko- na długofalową 

Zbudowanie stabilnej sieci współpracy krajowej i międzynarodowej  

Zbudowanie stabilnych relacji z przemysłem oraz tworzenie spółek spin-off 

Plany dalszego rozwoju, do osiągnięcia masy krytycznej (~15 zespołów) 
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ICRI-
BioM 

KE: środki na działania 
operacyjne i administracyjne w 

celu uruchomienia działań 
przyszłego Centrum 

DOTACJA STATUTOWA 

Środki z innych grantów 
krajowych i zagranicznych 

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój – 
MIĘDZYNARODOWE 
AGENDY BADAWCZE  
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Osoba do kontaktu: 

Małgorzata Snarska-Świderska 

 

E-mail: malgorzta.snarska-swiderska@p.lodz.pl 

Tel.: +48 42 631 20 82; 42 631 28 71 

Kom.: +48 668 213 242 
www.p.lodz.pl 
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