
Science Infrastructure 
Management Support (SIMS) 

1



1. O projekcie

2. Beneficjenci projektu SIMS

3. Staż zagraniczny - partnerzy projektu:

instytuty badawcze, uniwersytety, firmy hi-tech

4. Pozostałe formy wsparcia: szkolenia, doradztwo

5. Aplikowanie na staż – uczestnicy, terminy

6. Zespół SIMS
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SIMS (Science Infrastructure Management Support) to projekt systemowy NCBR
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wsparcie
zarządzania infrastrukturą badawczą Beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG”.

Realizacja projektu przypada na lata 2013-2014.

Głównym celem projektu jest przygotowanie profesjonalnych kadr 
dla zarządzania infrastrukturą badawczą stworzoną 

w ramach POIG w latach 2007-2013.

• 20 BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 
2.1 ORAZ 2.2 POIG

WSPARCIE OBEJMIE

• 120 MANAGERÓW NAUKI, 
KIEROWNIKÓW LABORATORÓW

TYM SAMYM 
NA STAŻ WYJEDZIE

• 60 OSÓB WSPARCIA OBSŁUGI 
FINANSOWEJ, PRAWNEJ, HR

DODATKOWO 
PRZESZKOLONYCH ZOSTANIE
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4-5 TYGODNIOWE 
STAŻE OBEJMOWAĆ BĘDĄ

1) Wyjazdy zagraniczne –
warsztaty, dyskusje i shadowing.

2) Zadanie ewaluacyjne 
po powrocie

3) Zdobycie teoretycznej wiedzy 
z zakresu zarządzania i finansowania IB.

WSPARCIE SZKOLENIOWE 

będzie prowadzone 
przez najwyższej klasy 

polskich i zagranicznych 
ekspertów w dziedzinie 
zarządzania, finansów, 

HR, prawa

DORADZTWO 
INDYWIDUALNE

wsparcie w tworzeniu 
strategii zarządzania IB 

i w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów



20 Beneficjentów 
POIG 

Działania 2.1 i 2.2
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W ramach projektu SIMS pracownicy Beneficjentów będą mieli
możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia prestiżowych
międzynarodowych instytucji badawczych, wyższych uczelni oraz firm
hi-tech. Organizacje goszczące będą wybrane ze względu na ich
zaangażowanie w rozwój, budowę oraz wzorcowe zarządzanie IB.

Staże organizowane w placówkach zarówno

prywatnych jak i publicznych umożliwią

uczestnikom uzyskanie szerokiej wiedzy i

spojrzenia na proces zarządzania infrastrukturą

badawczą tak od strony nauki jak i biznesu.
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Ta część projektu SIMS obejmowała będzie wsparcie szkoleniowe osób, które
uczestniczą w zarządzaniu infrastrukturą badawczą i instytucji tworzących
IB. Szkolenia prowadzić będą najwyższej klasy polscy i zagraniczni specjaliści.

Wsparcie będzie obejmowało szkolenia z zakresu:

organizacyjno – prawnego   zarządczego

tworzenie form 
organizacyjno-prawnych: 

konsorcja, spółki, MCB
IP pod kątem powyższych 

form organizacyjno-prawnych
wzory regulaminów - użytkowanie IB
wzory umów z przedsiębiorstwami

rachunkowość zarządcza

budowanie kontaktów i relacji 
Nauka – Biznes,

patrzenie na badania oczami Biznesu
marketing wyników badań

i laboratoriów
wizerunek, PR, komunikacja 

komercjalizacji
HR- zarządzanie kadrą 

managerów/doszkalanie
ścieżka krytyczna projektów,

analiza SWOT
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Ta część projektu SIMS obejmowała będzie doradztwo indywidualne dla osób, które
uczestniczą w zarządzaniu infrastruktura badawczą i dla instytucji tworzących IB.
Doradztwo ma pomóc rozwiązać konkretne problemy związane z zarządzaniem IB.

Prowadzić je będą najwyższej klasy polscy i zagraniczni eksperci.

Finanse
Prawo 

i ochrona IP 
HR

Stażyści 
SIMS

DORADZTWO

PROBLEM
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Grupy pracowników do których skierowane jest wsparcie:
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Menagerowie
infrastruktury 

badawczej

Pracownicy 
działów: 
finanse

prawo i ochrona IP
HR

Kierownicy     
Instytucji

STAŻ SZKOLENIA
SZKOLENIA 
I DORADZTWO 
INDYWIDUALNE



Wsparcie szkoleniowe i doradztwo zostaną 
uruchomione po I turze wyjazdu stażystów

24 czerwca-
7 lipca 2013

22-26 lipca 2013

26-30 sierpnia 2013

Wyjazdy 
na staże: 

IV kw. 2013 
I-III kw. 2014

ETAP 1
Rekrutacja 
do projektu

ETAP 2
Rozmowy 

rekrutacyjne

STAŻE 
DLA 

MENAGERÓW IB
Cztery grupy 

po 30 stażystów
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ETAP I: weryfikacja formalna kandydatów
pod kątem spełniania łącznie następujących warunków:

• zajmowane stanowisko i doświadczenie zawodowe 
umożliwiające wprowadzanie w życie dobrych praktyk dot. 
zarządzania infrastrukturą badawczą

• współpraca w międzynarodowych zespołach potwierdzająca 
zaawansowaną  znajomość języka angielskiego

• dostępność na wyjazd na staż zagraniczny trwający około 1 
miesiąca w okresie od października 2013 do grudnia 2014 roku

ETAP II: rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami wyłonionymi w ETAPIE I 
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Martyna Kozłowska-Żukowska
Project Manager
+48 22 39 07 331
martyna.kozlowska-zukowska@ncbr.gov.pl    

Anna Wasyłyszyn-Gajda
Internship & Training Coordinator
+48 22 39 07 411 
anna.wasylyszyn-gajda@ncbr.gov.pl

Olga Apanosowicz - Katłu-bej
PR support
+48 22 39 07 421
olga.apanosowicz-katlu-bej@ncbr.gov.pl

15


