
Infrastruktura 

badawcza  

w Polsce 

Jak się rozwija? 

Jak nią zarządzać? 

Jak ją utrzymać?  
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Inwestycje poczynione w latach 2007-2013, dzięki 

funduszom europejskim, a przede wszystkim dzięki 

doskonałym projektom, przyczyniły się do znakomitego 

rozwoju polskich jednostek badawczych.  
h 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, polskie instytucje naukowe wybudowały 

lub stworzyły najnowocześniejszą infrastrukturę na 

światowym poziomie, przeznaczając na ten cel około 

5,5 mld złotych.  
h 

Nigdy przedtem nakłady na budowę i rozwój 

infrastruktury badawczej w Polsce nie były tak znaczne 

a efekty działań projektowych tak znakomite. 
 
 

Budowa i rozwój infrastruktury 

badawczej w Polsce 
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Infrastruktura badawcza  
zrealizowana w Działaniu 2.1 oraz 2.2 POIG  

 

Liczba Beneficjentów w Działaniu 2.1  
oraz 2.2 POIG 

 

Liczba projektów realizowanych  
w Działaniu 2.1 oraz 2.2 POIG   

 

Wartość projektów realizowanych  
w Działaniu 2.1 oraz 2.2 POIG, w zł 
 

    3 

44 

67 

5,5 
mld 



Zarządzanie projektami 

infrastrukturalnymi B+R 

Średni okres realizacji projektów  
w Działaniu 2.1 oraz 2.2 POIG                    

              2.1                                    4,5 roku 
              2.2                                    4 lata 

 

 

Projekty infrastrukturalne B+R to:  

długoterminowe przepływy finansowe,  

które wymagają  

podejścia zarządczego do finansowania bieżących  

kosztów operacyjnych. 
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Cykl życia projektu  

infrastrukturalnego B+R 
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Euro tys. 



Koszty operacyjne  

infrastruktury B+R 
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Perspektywy dotyczące  

zarzadzania IB w Polsce 
 

Nakłady na budowę i rozwój infrastruktury 

badawczej w Polsce nigdy przedtem nie były tak 

znaczne a efekty działań projektowych tak 

znakomite. 

 

Beneficjenci POIG, którzy odnieśli tak znamienity 

sukces, stoją teraz przed wyzwaniem utrzymania 

trwałości swoich projektów, a tym samym 

zapewnienia najwyższej jakości zarządzania 
infrastrukturą badawczą. 
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Planowanie struktury płynności 

finansowej w długim okresie 

Ponieważ doskonale rozumiemy, że konieczne jest szczegółowe 

planowanie czynności zarządczych, a także profesjonalne 

zarządzanie infrastrukturą badawczą  w Polsce, dedykujemy 

Państwa potrzebom nasz nowy projekt systemowy: 
j 

 

 
 

 

Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą 
beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG. 
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Dziękuję  
za uwagę 

Kontakt:  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a,  00-695 Warszawa   

tel. +48 22 39 07 401  fax. +48 22 20 13 408 
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