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Załącznik do uchwały Rady NCN nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. 

 

 

Zasady Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

oraz Narodowego Centrum Nauki „TANGO3” 

 

 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) i Narodowego 

Centrum Nauki (dalej: NCN) o nazwie TANGO3 (dalej: Przedsięwzięcie lub TANGO3) jest 

odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami 

stosowanymi i przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. 

Celem głównym Przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań 

podstawowych. 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia to: 

 określenie strategii rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, 

 zweryfikowanie potencjału komercjalizacyjnego wyników badań podstawowych. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projekt zgłaszany do dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia powinien spełniać następujące 

warunki: 

a) jego celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych, 

uzyskanych w ramach przyznanego wcześniej projektu bazowego; 

Projekt bazowy to projekt obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego 

z następujących konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, 

SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, którego wyniki 

stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Przedsięwzięcia. Realizacja projektu 

bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r. (termin zamknięcia naboru 

w ramach konkursu NCBR i NCN pn. TANGO2). Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego 

i laureaci powyższych konkursów NCN z każdej z dziedzin NCN mają możliwość aplikowania 

w konkursie TANGO3. 

b) kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała wcześniej projektem bazowym 

lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji 

kierownika w projekcie TANGO3. 

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w systemie OSF w edycjach rocznych. Edycja konkursu 

rozpoczyna się w dniu otwarcia naboru i kończy z końcem danego roku. 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na dofinansowanie projektów, w ramach których realizowane 

może być:  

1) zadanie koncepcyjne (zadanie K), obejmujące: 

a. określenie możliwości wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac 

badawczych (obligatoryjne), 

b. opracowanie zakresu i harmonogramu dalszych prac B+R, prowadzących 

do osiągnięcia wyższego poziomu TRL (obligatoryjne), 
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c. przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania 

będące przedmiotem projektu (obligatoryjne), 

d. identyfikację źródeł finansowania dalszych prac B+R (obligatoryjne), 

e. opracowanie strategii działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony 

własności intelektualnej wyników badań (obligatoryjne), 

f. realizacja działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności 

intelektualnej wyników badań (fakultatywne), 

2) zadanie badawcze (zadanie B+R) obejmujące prace badawczo-rozwojowe niezbędne do 

realizacji projektu, w szczególności zadania koncepcyjnego. 

Projekt dofinansowany w ramach Przedsięwzięcia może obejmować wyłącznie realizację zadania K 

lub realizację zadania K i zadania B+R. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 200 tys. zł.  

Wartość prac badawczych realizowanych w ramach zadania B+R może stanowić maksymalnie 40% 

całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych projektu.  

Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu TANGO3 może zostać złożony w przypadku gdy:  

a) projekt bazowy został zakończony po 15 marca 2016 roku, a raport końcowy z realizacji 

projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN, lub  

b) projekt bazowy, na dzień ogłoszenia konkursu, jest realizowany w NCN i w jego ramach 

został złożony co najmniej jeden raport roczny, który został pozytywnie zweryfikowany 

formalnie przez NCN.  

Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego 

wniosku w konkursie TANGO3. 

W Przedsięwzięciu TANGO3 nie mogą brać udziału podmioty będące przedsiębiorstwami, dla 

których otrzymane dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną. 

Projekty TANGO3 są zwolnione z obowiązku wdrożenia uzyskanych rezultatów, natomiast końcowa 

ocena merytoryczna projektu będzie obejmować weryfikację realizacji zakładanych w projekcie celów 

i rezultatów. 

Szczegółowe warunki udziału w Przedsięwzięciu zamieszczono w Tabeli poniżej. 

Tabela 1. Szczegółowe warunki Przedsięwzięcia 

Wnioskodawca 

a. jednostki naukowe, w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania 

nauki art. 2. pkt 9; 

b. centra naukowe Polskiej Akademii w rozumieniu Ustawy o zasadach 

finansowania nauki art. 2 pkt 16; 

c. centra naukowe uczelni w rozumieniu Ustawy o zasadach 

finansowania nauki art. 2 pkt 16a; 

d. osoby fizyczne*. W przypadku projektu TANGO3, w którym 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, warunkiem przyznania środków 

finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez 

podmiot należący do katalogu podmiotów wskazany w lit. a-c. 

W przypadku przyznania dofinansowania umowa o finansowanie 

projektu zostanie zawarta między NCBR a podmiotem należącym 

do katalogu podmiotów wskazanym w lit. a-c. 
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*Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie 

następujące warunki: 

1. osoba ta w projekcie bazowym pełniła funkcję kierownika projektu lub 

uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji 

kierownika w projekcie TANGO3, 

2. osoba ta w projekcie TANGO3 będzie pełnić funkcję kierownika projektu. 

Budżet NCBR 

przeznaczony  

na konkurs  

w ramach 

Przedsięwzięcia 

40 mln zł  

Maksymalna wysokość 

dofinansowania projektu 

Łącznie maksymalnie 200 tys. zł 

Koszty zadania B+R mogą stanowić maksymalnie 40% całkowitych 

kosztów kwalifikowanych projektu 

Minimalny okres 

realizacji projektu 
3 miesiące 

Maksymalny okres 

realizacji projektu 
12 miesięcy 

Instrumenty  

i intensywność wsparcia 

 

Dofinansowanie 100% 

 

 

III. WSKAŹNIKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Monitorowanie i ewaluacja programu będą prowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi 

w NCBR. Monitorowanie poziomu realizacji celów programu odbędzie się na podstawie analizy 

wskaźników zaprezentowanych w tabeli 2. Informacje niezbędne do określenia wartości docelowych 

wskaźników będą pozyskiwane od wykonawców projektów, którzy będą zobowiązani do współpracy 

z NCBR i udzielania informacji w okresie realizacji projektu oraz przez 5 lat od dnia jego 

zakończenia. 
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Tabela 2. Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 

Cel główny: Wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 

Wartość 

bazowa 

Rok 

pomiaru 

Wartość 

docelowa 
Sposób pomiaru 

1. 
Liczba uzyskanych patentów na podstawie rezultatów 

projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia 
Szt. 0 2018 y 

 Wskaźnik rezultatu długookresowego 

 Źródło: raport ex post do 5 lat po zakończeniu 

projektu  

2. 
Liczba technologii, które powstały na podstawie rezultatów 

projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia  
Szt. 0 2018 y 

 Wskaźnik rezultatu długookresowego 

 Źródło: raport ex post do 5 lat po zakończeniu 

projektu 

C1sz: Określenie strategii rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych 

1. 

Liczba przeprowadzonych analiz w zakresie komercyjnego 

wykorzystania rezultatów projektu, w tym: 
Szt. 0 2018 x 

 Wskaźnik produktu 

 Źródło: raport z realizacji projektu 

 analizy rynku Szt. 0 2018 x 

 analizy w zakresie własności intelektualnej Szt. 0 2018 x 

 strategie marketingowe Szt. 0 2018 x 

2. 

Liczba projektów, w których nastąpiło podniesienie TRL 

opracowywanych technologii po zakończeniu realizacji 

projektu 

Szt. 0 2018 y 

 Wskaźnik rezultatu długookresowego 

 Źródło: raport ex post do 5 lat po zakończeniu 

projektu 

C2sz: Zweryfikowanie potencjału komercjalizacyjnego wyników badań podstawowych 

1. 

Liczba partnerów gospodarczych pozyskanych w wyniku 

realizacji projektu, na podstawie: 
Szt. 0 2018 x 

 Wskaźnik produktu 

 Źródło: raport z realizacji projektu 

 listów intencyjnych Szt. 0 2018 x 

 umów o współpracę w zakresie dalszych prac 

B+R 
Szt. 0 2018 x 

 bezpośrednich spotkań potwierdzonych pisemnie 

przez przedsiębiorcę 
Szt. 0 2018 x 
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2. 
Liczba zgłoszeń patentowych będących rezultatem 

projektu: 
Szt. 0 2018 x 

 Wskaźnik produktu 

 Źródło danych: raport z realizacji projektu 

3. 

Liczba projektów B+R, bazujących na projektach w 

ramach TANGO3, realizowanych przez zespoły badawcze 

wspólnie z podmiotami gospodarczymi 

Szt. 0 2018 y 

 Wskaźnik rezultatu długookresowego 

 Źródło: raport ex post do 5 lat po zakończeniu 

projektu 

4. 

Liczba projektów bazujących na projektach realizowanych 

w ramach konkursu TANGO, które uzyskały 

dofinansowanie na dalszych etapach rozwoju z/ze: 

Szt. 0 2018 y 
 Wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

 Źródło: raport ex post do 5 lat po zakończeniu 

projektu  środków NCBR Szt. 0 2018 y 

 innych środków publicznych  Szt. 0 2018 y 

 wyłącznie środków prywatnych Szt. 0 2018 y 

 

Legenda: 

x - wartość docelowa zostanie ustalona na etapie podpisania umowy o dofinansowanie z wybranymi projektami, osiągniecie wartości docelowej zostanie zweryfikowane na etapie raportu 

końcowego z realizacji projektu 

y - osiągniecie wartości docelowej zostanie zweryfikowane na etapie raportu ex post składanego do 5 lat po zakończenia projektu  

z - wartość docelowa zostanie ustalona na etapie podpisania umowy o dofinansowanie z wybranymi projektami, osiągniecie wartości docelowej zostanie zweryfikowane na etapie raportu ex post 

składanego do 5 lat po zakończeniu projektu 


