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Szanowni Państwo, 

 

Poniżej, zamieszczamy zaktualizowany wykaz otwartych naborów do konkursów o granty 

badawcze oraz staże naukowe: 

 

1. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 

 

1.1.  Program INFOSTRATEG – zaawansowane technologie informacyjne, 

telekomunikacyjne i mechatroniczne – nabór prowadzony w okresie 

04.01.2021 – 26.02.2021 

Celem konkursu jest rozwój polskiego potencjału SI dzięki opracowaniu rozwiązań 

wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz blockchain, mających bezpośrednie 

zastosowanie w praktyce. Szczegółowe cele Programu to przede wszystkim: utworzenie 

zbioru danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych 

rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w obrębie SI, zwiększenie 

aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych oraz stworzenie rozwiązań 

opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów / usług i efektywność 

procesów. 

Konkurs podzielony został na 2 zakresy tematyczne:  

a) Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie dróg oddechowych, 

raka piersi u kobiet oraz raka prostaty wśród mężczyzn; 

b) Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów. 

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja konkursowa znajdują się 

na stronie:  

INFOSTRATEG I konkurs (ncbr.gov.pl) 

 

1.2. Projekty międzynarodowe – V konkurs Joint Transnational Call 

for Proposals (2021) for European Innovative Research & Technological 

Development Projects in Nanomedicine – nabór prowadzony w okresie 

09.12.2020 – 21.01.2021 

Program, którego celem jest międzynarodowa współpraca badawcza w 

obrębie nanomedycyny i która zakłada zawiązanie partnerstw pomiędzy sektorem 

prywatnym oraz środowiskiem akademickim. Jednym z warunków po stronie 

polskiej  jest udział przynajmniej 1 przedsiębiorcy. Kraje uprawnione do udziału w 

konkursie to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Włochy, Izrael, 

Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan oraz Turcja. Tematyka 

projektów powinna obejmować zagadnienia z zakresu medycyny regeneracyjnej, 

diagnostyki oraz docelowych systemów dostarczania.  

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/aawansowane-technologie-informacyjne-telekomunikacyjne-i-mechatroniczne-infostrateg/infostrateg-i-konkurs/
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Budżet przewidziany dla polskiego reprezentanta w pojedynczym projekcie 

nie powinien przekraczać 200 000 EUR. 

Więcej informacji na temat konkursu oraz wymaganych 

dokumentów znajduje się na stronie:  

V konkurs (JTC 2021) (ncbr.gov.pl) 

 

1.3.  Programy międzynarodowe - ERA NET Bioenergy 14th Joint Call 

for Research and Development Proposals – nabór prowadzony w okresie 

20.10.2020 – 26.01.2021  

Program 2-etapowy: do 26.01.2021 r. składane są wnioski wstępne. 

Tytuł projektu w j. polskim: Rozwój i doskonalenie technologii konwersji 

biomasy do dostarczania ciepła w procesach przemysłowych” . 

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Niemcy, Polska, Szwajcaria. 

Konkurs ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskich projektów badawczo-

innowacyjnych, realizowanych w międzynarodowym partnerstwie, które w efekcie 

przyczynią się do zrównoważonego dostarczania ciepła z biomasy. Zaproponowane 

rozwiązania powinny umożliwiać pełne lub udoskonalone wykorzystanie surowca 

biomasy, koncentrować się na pozostałościach, produktach ubocznych i innych 

formach surowców, które minimalizują konkurencję pochodzącą z produkcji 

żywności oraz przyczyniać się do gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Budżet NCBR w niniejszym konkursie wynosi 600 000 EUR.  

Więcej informacji na temat naboru oraz niezbędnej dokumentacji 

znajduje się na stronie:   

14 konkurs ERA-NET Bioenergy (ncbr.gov.pl) 

 

2. NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) 

 

2.1.  SONATINA 5 – projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy 

 

Termin zakończenia naboru: 15.03.2021 r.  

 

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców będących tuż po obronie 

doktoratu (maksymalnie 3 lata od obrony w momencie składania wniosku); do 

udziału w naborze uprawnione są także osoby, których termin obrony zaplanowany 

jest na czas do 30 czerwca br. 

 

Głównym celem konkursu jest zapewnienie młodym zdolnym badaczom 

pełnoetatowego zatrudnienia w jednostce innej od tej, w której doktorant zdobył 

tytuł naukowy. Innym ważnym założeniem oraz wymogiem jest odbycie 

zagranicznego stażu naukowego, który będzie trwać od 3 do 6 miesięcy. 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/v-konkurs-jtc-2021/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/14-konkurs-era-net-bioenergy/


Uniwersytet Opolski 
Biuro Nauki i Obsługi Projektów 
projekty@uni.opole.pl 
Dom Studenta „Kmicic” 
ul. Grunwaldzka 31, 45-040 Opole  

 
 

Budżet konkursu SONATINA 5 wynosi 20 mln złotych. 

 

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:  

Ogłoszenie konkursu SONATINA 5 | Narodowe Centrum Nauki 

(ncn.gov.pl) 

 

2.2.  SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze 

Termin zakończenia naboru: 15.03.2021 r. 

Konkurs organizowany jest w oparciu o współpracę zawiązaną pomiędzy NCN a 

National Natural Science Foundation of China (NSFC), będącą chińskim 

odpowiednikiem polskiej agencji wykonawczej. 

Nabór kierowany jest do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z 

zespołami z Chin występują z wnioskiem o finansowanie wspólnego projektu 

naukowego. 

Obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków. 

Finansowanie otrzymają tylko wnioski, które dostaną rekomendację obu agencji 

partnerskich agencji wykonawczych. 

Ogłoszenie NCN określa zasady przyznawania finansowania na zadania 

badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-

chińskich projektów. 

NCN przeznaczyło budżet w wysokości 25 mln złotych na finansowanie 

polskich zespołów.  

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem: 

Ogłoszenie konkursu SHENG 2 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl) 

 

2.3.  Weave – UNISONO – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze – 

współpraca wielostronna w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agnecy 

Procedure – LAP) 

Termin zakończenia naboru: w zależności od tego, do której agencji 

wiodącej partnerzy będą składać swój wniosek (w przypadku ww. naboru NCN 

takiej roli nie pełni; wyjątkiem jest konkurs OPUS 22, którego nabór ogłoszony 

zostanie we wrześniu). 

Państwa, które współpracują w ramach programu Weave:  

Austria, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, Niemcy, Polska. 

W ramach konkursu polskie zespoły składają w NCN wniosek krajowy oraz 

wniosek wspólny, przygotowywany wraz z partnerami (możliwość nawiązania 

współpracy dwu lub trójstronnej) do odpowiednich agencji wykonawczych  

z państw partnerskich, z którymi realizowany będzie projekt (państwa, których 

agencje współpracują z NCN w ramach programu znajdują się w akapicie 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2
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powyżej). Wniosek wspólny musi odnosić się do wymogów określonych  

w konkursie agencji wiodącej. 

Tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę 

merytoryczną składanych wniosków. 

W ramach konkursu realizować można projekty na prowadzenie badań 

podstawowych reprezentujących dowolną dziedzinę wiedzy. 

Budżet dla polskich zespołów badawczych wynosi 30 mln złotych. 

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:  

Ogłoszenie konkursu Weave-UNISONO organizowanego we 

współpracy wielostronnej w ramach programu Weave w oparciu o 

procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) | Narodowe 

Centrum Nauki (ncn.gov.pl) 

 

2.4.  JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) – 

nabór do konkursu Linking pre-diagnosis disturbances of physiological 

systems to Neurodegenerative Diseases – międzynarodowe projekty 

badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych 

 

Konkurs dwuetapowy – w pierwszej kolejności wysyłane są wspólne wnioski 

wstępne, następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny, zespoły składają wnioski 

pełne 

 

Termin naboru I etapu (pre-proposals) – wnioski wspólne: 02.03.2021 r.  

 

Zaproszenie do składania wniosków pełnych (full propsals): maj 2021  

 

Termin naboru II etapu (full proposals) – wnioski wspólne: 29.06.2021  

 

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF: 

06.07.2021 r. 

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w październiku 2021 r. 

 

Wnioski wspólne przygotowywane są wraz z partnerami w języku angielskim  

i składane są w systemie sieci JPND.  

 

Program zakłada utworzenie konsorcjów naukowych przez co najmniej 3 

partnerów pochodzących z  3 różnych krajów. W skład państw członkowskich 

sieci JPND wchodzą następujące kraje: Australia, Belgia, Czechy, Dania, 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
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Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, 

Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, 

Węgry, Włochy. 

 

NCN na dofinansowanie polskich zespołów badawczych przeznaczył kwotę  

w wysokości 500 000 EUR. 

 

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:  

Ogłoszenie konkursu sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of 

physiological systems to Neurodegenerative Diseases | Narodowe 

Centrum Nauki (ncn.gov.pl) 

 

3.  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI (NPRH) – II nabór w 

okresie 21.12.2020 – 31.01.2021 r. 

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów z dziedziny nauk humanistycznych, 

których tematyka nie wpisuje się w panele dyscyplin określonych w programach NCN bądź 

NCBiR. Pierwsza faza konkursu zakończyła się w dniu 30.10.2020 r. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-

szkolnictwawyzszego-z-dnia-22-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-

programu-pod-nazwanarodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-

naborze-wnioskow 

 

4. NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA) 

 

4.1.  Program Lektorzy NAWA– promocja języka polskiego za granicą 

Nabór wniosków o przedłużenie prowadzony będzie do dnia 

18.01.2021 r. 

Nabór wniosków o skierowanie za granicę prowadzony będzie  

w okresie 02.02. – 02.03.2021. 

 

 

Program skierowany jest do lektorów nauczających języka polskiego 

jako języka obcego w celu skierowania do zagranicznych ośrodków 

akademickich. Głównym założeniem Programu jest szerzenie i upowszechnianie 

wiedzy na temat języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami RP. 

 

Całkowity budżet Programu Lektorzy NAWA wynosi 4 700 000,00 zł. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.06.2021 r.  

https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2021
https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2021
https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2021
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-z-dnia-22-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwanarodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-z-dnia-22-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwanarodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-z-dnia-22-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwanarodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-z-dnia-22-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwanarodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
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Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:  

Ogłoszenie - NAWA 

 

4.2.  NAWA Preludium BIS 1 – konkurs na zagraniczne staże naukowe dla osób 

realizujących projekt w ramach programu PRELUDIUM koordynowanego przez 

NCN. 

 

Nabór prowadzony w trybie ciągłym od 04.01.2021 r. – 

10.12.2024 r. 

 

NAWA, w porozumieniu z NCN, uruchomiła pierwszy nabór w ramach programu 

NAWA Preludium BIS 1 , który dedykowany jest doktorantom realizującym 

grant w ramach konkursu Preludium BIS 1. Celem nowo ogłoszonego konkursu 

jest wspieranie mobilności i współpracy międzynarodowej wśród młodych 

naukowców. NAWA w ramach naboru sfinansuje staże zagraniczne młodym 

naukowcom, które będą trwały w przedziale czasowym od 3 do 6 miesięcy.  

Koszty kwalifikowalne obejmą m. in. koszt koszty utrzymania oraz podróży 

stypendysty, a także – w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – koszty 

pobytu opiekuna. 

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem: 

Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 - NAWA 

 

5. KOMISJA EUROPEJSKA 

5.1.   HORYZONT 2020 – Program European Green Deal Call 

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie dodatkowy duży konkurs w 

ramach Programu Horyzont 2020 – European Green Deal Call, którego budżet 

wynosi około 1 mld euro. Jest on częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego 

Zielonego Ładu. 

Nowo ogłoszony konkurs posiada charakter przekrojowy i obejmuje 8 obszarów 

tematycznych tj.: 

1. Klimat 

2. Energia 

3. Transport 

4. Budownictwo 

5. Rolnictwo 

6. Różnorodność biologiczna 

7. Wolne od zanieczyszczeń środowisko 

8. Idea „Farm to fork”. 

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-nawa-preludium-bis-1
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Konkurs ponadto dotyka 2 obszarów horyzontalnych: 

- strenghtening knowldge; 

- empowering citizens. 

W ramach konkursu prowadzonych jest obecnie 20 naborów w ww. 

obszarach, których szczegółowy opis znajduje się pod linkiem:  

Funding & tenders (europa.eu) 

Wnioski w formie elektronicznej można składać do dnia 26.01.2021r. za 

pomocą platformy Participant Portal znajdującej się na stronie Komisji 

Europejskiej. 

Więcej informacji na temat idei konkursu European Green Deal oraz zasad 

aplikowania można znaleźć także na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669 . 

 

5.2.  Aktualnie otwarte nabory na stronie Komisji Europejskiej 

Informacje dotyczące aktualnych naborów opublikowanych na stronie Komisji 

Europejskiej znajdują się pod poniższym linkiem: 

Funding & tenders (europa.eu) 

 

6. FORTE – Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare 

 

6.1.  Staże podoktorskie 

Termin zakończenia naboru: 28.01.2021 r. 

Program FORTE adresowany jest do osób będących tuż po doktoracie w celu 

odbycia 2-letniego zagranicznego stażu na terenie Szwecji, z czego 2/3 tego 

czasu należy spędzić w placówce goszczącej. Projekt posiada charakter 

współpracy bilateralnej. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w programie 

są początkujący naukowcy, którzy uzyskali/uzyskają stopień doktora w okresie 

28.01.2019 – 28.01.2021.  

Całkowity budżet konkursu wynosi 35 000 000 koron szwedzkich. Dofinansowanie 

pojedynczego stażu wyniesie 2 300 000 koron (1 150 000 na rok). W przypadku członków 

najbliższej rodziny, budżet na 1 osobę wyniesie 50 000 koron szwedzkich na rok pobytu. 

Więcej informacji o naborze oraz niezbędnych dokumentach znajduje się 

na stronie: 

International postdoc 2021 - Forte (English) 

 

6.2.  Granty dla młodych naukowców 

Nabór dwufazowy:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://forte.se/en/proposal/international-postdoc-2021/
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a) wnioski wstępne składane są do dnia 04.02.2021 r. (pre-proposals – 

wyniki naboru wstępnego ogłoszone zostaną w kwietniu 2021 r.); 

b) wnioski pełne (full proposals) – po uzyskaniu decyzji dotyczącej akceptacji 

wniosków wstępnych – składane będą do czerwca 2021 r. 

Stypendia dla młodych naukowców przyznawane są na 4 lata i mogą być 

przyznawane do sześciu lat po uzyskaniu stopnia doktora. Celem tego grantu 

jest wsparcie początkujących naukowców. Stypendium powinno obejmować co 

najmniej 40% wynagrodzenia młodszego naukowca. 

Więcej informacji na temat prowadzonego naboru znajduje się pod 

linkiem: 

Annual open call for proposals - Forte (English) 

 

6.3.  Dotacje na projekty 

Nabór dwufazowy:  

a) wnioski wstępne składane są do dnia 04.02.2021 r. (pre-proposals – 

wyniki naboru wstępnego ogłoszone zostaną w kwietniu 2021 r.); 

b) wnioski pełne (full proposals) – po uzyskaniu decyzji dotyczącej akceptacji 

wniosków wstępnych – składane będą do czerwca 2021 r. 

Dotacje na projekty zapewniają finansowanie indywidualnych projektów 

badawczych i są przyznawane na dwa lub trzy lata. Grant jest otwarty dla 

naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 

Więcej informacji na temat prowadzonego naboru znajduje się pod 

linkiem: 

Annual open call for proposals - Forte (English) 

 

 

7. FUNDACJA CANON – konkurs na stypendium naukowe w Japonii 

Termin zakończenia naboru: 15.02.2021 r.  

Fundacja Canon w Europie co roku przyznaje do 15 stypendiów wysoko 

wykwalifikowanym badaczom europejskim oraz japońskim. Stypendyści z 

Europy mogą kontynuować badania w Japonii, podczas gdy stypendyści 

japońscy będą prowadzić swoje badania w Europie. 

Stypendia Canon Foundation przyznawane są na okres od trzech miesięcy 

do maksymalnie jednego roku. 

Nabór obejmuje wszystkie dziedziny badań.  Co istotne, kandydaci nie muszą 

być zarejestrowani ani zatrudnieni w momencie składania wniosku. 

https://forte.se/en/funding/annual-open-call-for-proposals/
https://forte.se/en/funding/annual-open-call-for-proposals/
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Biuro Nauki i Obsługi Projektów 
projekty@uni.opole.pl 
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Stypendyści firmy Canon z Europy mogą swobodnie wybierać instytucje 

goszczące w Japonii. Tę samą swobodę mają japońscy stypendyści Canon 

Fellows przybywający do Europy. O stypendia badawcze Canon Foundation 

można ubiegać się po osiągnięciu porozumienia w sprawie współpracy i planu 

badawczego między zaproszonym naukowcem a proponowaną instytucją 

goszczącą. 

Wnioski mogą również składać członkowie organizacji handlowych, 

przemysłowych, rządowych lub zawodowych. 

Wysokość rocznego stypendium waha się w przedziale finansowym pomiędzy 

22,500 EUR a 27,500 EUR. 

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem: 

Research Fellowships - Canon Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

