
Instytucja Finansująca Nazwa Programu Założenia konkursowe
Termin naboru wniosków do BNiOP 

(Karta Projektu cz. A)
Termin naboru do Instytucji Finansującej Link do strony konkursowej

MINIATURA 5

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z 

wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu 

naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 

W ramach grantu można otrzymać dofinansowanie w przedziale 5000 - 50 000 zł. 

Czas trwania projektu nie powinien przekraczać 12 miesięcy.

Badacz starający się o grant MINIATURA powienin spełnić następujące wymogi:

- uzyskać stopień doktora nie wcześniej niż 01.01.2009 r.;

- posiadać w dorobku co najmniej 1 opublikowaną pracę lub co najmniej 1 

dokonanie artystyczne bądź naukowo-artystyczne.

20.09.2021 r . 30.09.2021 r. https://tiny.pl/r6v29

OPUS 22+ LAP/Weave

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców,w tym na 

projekty realizowane w formacie  Lead Agency Procedure. Projekty mogą 

obejmować współpracę we wszystkich dziedzinach nauki z instytucjami z Czech, 

Słowenii, Austrii, Szwajcarii i Niemiec.
05.12.2021 15.12.2021 https://tiny.pl/977nc

SONATA 17
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień 

naukowy doktora. 05.12.2021 15.12.2012 https://tiny.pl/977nd

PRELUDIUM BIS 3
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach 

doktorskich. 05.12.2021 15.12.2021 https://tiny.pl/977nf

POLONEZ BIS 1
Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Otwarcie naboru: 15.09.2021 r.

05.12.2021 15.12.2021 https://tiny.pl/977n1

Weave-UNISONO (konkurs 

międzynarodowy)

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze – współpraca wielostronna w 

oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agnecy Procedure – LAP).                                        

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 

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.

W zależności od terminu naboru wniosku 

podanego przez agencję wiodącą 

oceniającą wniosek i przyznającą 

dofinansowanie

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).

https://tiny.pl/r84pp

Solar-Driven Chemistry 2021 - konkurs 

na projekty 

Solar-Driven Chemistry jest założoną w 2018 r. siecią współpracy europejskich 

agencji finansujących badania naukowe, której inicjatorem była niemiecka 

agencja  DFG (niemiecki odpowiednik NCN).

Solar-Driven Chemistry ogłasza międzynarodowe konkursy na projekty badawcze 

w zakresie procesów fotochemicznych. Tematyka obecnego konkursu obejmuje 

zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, 

dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła 

słonecznego.

Kraje należące do sieci: Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Szwajcaria i Turcja.

Konkurs Solar-Driven Chemistry Call 2021 składa się z dwóch etapów. W I etapie 

należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal) – można to zrobić do 29 

października. Następnie najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II 

etapu i złożenia do 2 maja 2022 r. wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do 

przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w 

systemie ZSUN/OSF. Termin składania wniosków krajowych w systemie 

ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r.

Konkurs dwufazowy:

Wnioski wstępne: 19.10.2021 

(wymagana jedynie Karta w części A)

Wnioski pełne:

22.04.2022 (Karta Projektu w części B)

Konkurs dwufazowy:

Wnioski wstępne: 29.10.2021

Wnioski pełne: 02.05.2022

Wnioski pełne krajowe: 09.05.2022

https://tiny.pl/9m5nc

NABORY WRZESIEŃ 2021 R. 

PROGRAMY KRAJOWE:

NCN

https://tiny.pl/r6v29
https://tiny.pl/977nc
https://tiny.pl/977nd
https://tiny.pl/977nf
https://tiny.pl/977n1
https://tiny.pl/r84pp
https://tiny.pl/9m5nc


EUREKA - konkurs na projekty 

międzynarodowe

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i 

konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są 

projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych 

państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i 

wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie 

nowego produktu lub usługi.

14.09.2021 r. 24.09.2021 r. https://tiny.pl/9hmrq

INNOGLOBO - konkurs 

międzynarodowy

Konkurs na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, 

dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także niszowych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nawiązanie współpracy z przynajmniej 

1 partnerem zagranicznym oraz zgodność zakresu tematycznego z aktualną Listą 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.  

20.11.2021 r. 30.11.2021 r. https://tiny.pl/9xqv4 

Gospostrateg VII

Celem programu jest nabór na projekty zamawiane, których tematyka dotyczyć 

będzie wzrostu wykorzystywania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań 

społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk 

rozwojowych. Projekty dotyczyć będą dwóch zagadnień badawczych:

1. Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na 

potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej 

specjalizacji gospodarczej,

2. Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na 

potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, 

stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz 

wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju 

fotowoltaiki.

Nabór do konkursu rozpocznie się w dniu 01.09.2021 r.

Do naboru przystąpić mogą konsorcja skłądające się z instytucji badawczych, 

spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć 

podmiotów).

17.10.2021 r. 27.10.2021 https://tiny.pl/9gxkg

Wspólne przedsięwzięcie ARTIQ - 

Centra Doskonałości AI

Konkurs na utworzenie 3 Centrów Doskonałości AI, mających na celu zwiększenie 

potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. 

Konkurs ogłoszony został w ramach współpracy NCBR oraz NCN.

Każde nowo utworzone Centrum Doskonałości AI może otrzymać dofinanswanie 

w wysokości do 20 mln zł. 

10.12.2021 20.12.2021 https://tiny.pl/9gxk4 

Nowe technologie w zakresie energii 

(I konkurs)

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej 

Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne 

kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie 

powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z 

roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym 

kraju. Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny 

konkursu to:

C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),

C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),

C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania 

surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

20.11.2021 30.11.2021 https://tiny.pl/9t5sx

NCBR 

https://tiny.pl/9hmrq
https://tiny.pl/9xqv4
https://tiny.pl/9gxkg
https://tiny.pl/9gxk4
https://tiny.pl/9t5sx


NAWA Preludium BIS

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.

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym 

od 04.01.2021 r - 10.12.2024 r.

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym od 

04.01.2021 r - 10.12.2024 r.
https://tiny.pl/r84xd

Granty Interwencyjne edycja II

Celem konkursu jest wspieanie międzynarodowej współpracy zespołów 

badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w 

reakcji na nagłe, ważne, niespodziewane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i 

przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Nabór wniosków do konkursu rozpocznie się w dniu 01.09.2021 r.

20.11.2021 r. 30.11.2021 r. https://tiny.pl/9xqz3

Wspólne projekty badawcze pomiędzy 

Polską a Ukrainą

Wniosek na wspólny projekt badawczy powinien zostać złożony równolegle przez 

obu partnerów do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich 

partnerów do NAWA.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty 

badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Ukrainy, uprawnionych zgodnie z 

zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”).

Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów 

podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. 

Maksymalna kwota dofinansowania na pokrycie kosztów podróży wynosi 25 000 

zł. 

18.10.2021 28.10.2021 https://tiny.pl/977nr

Welcome to Poland

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej 

uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek 

naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych 

studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

31.10.2021 10.11.2021 https://tiny.pl/977nw

Mistrzowie dydaktyki w ramach 

działania 4.3 Współpraca 

międzynarodowa

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w 

zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z 

wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce 

rankingu szanghajskiego).

W ramach programu planuje się wprowadzenie metody tutoringu w co najmniej 

sześciu z ośmiu następujących obszarów badawczych: nauki humanistyczne, 

ścisłe, społeczne, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki 

medyczne, nauki o zdrowiu oraz sztuka.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie naboru uczelni, których 

pracownicy wezmą udział w wizytach studyjnych w ośrodkach zagranicznych, 

podczas których odbędą szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem ww. metody.

21.03.2023 r. 31.03.2023 https://tiny.pl/9t58b

Programy Ministerialne

NAWA

https://tiny.pl/r84xd
https://tiny.pl/9xqz3
https://tiny.pl/977nr
https://tiny.pl/977nw
https://tiny.pl/9t58b


Nauka dla Społeczeństwa

Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania 

nauki w realizacji projektów mających na względzie budowanie współpracy 

między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w 

sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie w trzech filarach:

1. "Doskonałość naukowa"

2. "Nauka dla Innowacyjności"

3. "Humanistyka - Społeczeństwo - Tożsamość".

Okres realizacji projektów nie może przekraczać 24 miesięcy.

Koszt realizacji projektów powinien wynosić co najmniej 100 000 zł, jednak nie 

przekraczać kwoty 2 000 000 zł.

UWAGA! W ramach ww. programu uczelnia może złożyć maksymalnie 4 wnioski w 

trakcie jednego roku kalendarzowego. 

najpóźniej na 10 dni przed planowanym 

złożeniem aplikacji
tryb ciągły https://tiny.pl/9t58j

Program "Wsparcie udziału polskich 

zespołów naukowych w 

międzynarodowych projektach 

infrastruktury badawczej"

Celem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotó systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, 

modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o 

unikatowych właściowościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 

projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i 

konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii 

do spraw Infrastruktur Badawczych oraz wpisanych na Polską Mapę 

Infrastruktury Badawczej. 

najpóźniej na 10 dni przed planowanym 

złożeniem aplikacji
tryb ciągły https://tiny.pl/9t52s

Program "Projekty Międzynarodowe 

Współfinansowane"

Celem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania 

naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z 

partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania 

realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza 

granicami kraju, w ramach:

najpóźniej na 10 dni przed planowanym 

złożeniem aplikacji
tryb ciągły https://tiny.pl/9t58m

Rozwój Czasopism Naukowych

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych 

dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania 

zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, 

zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w 

międzynarodowym obiegu naukowym.

25.10.2021 05.11.2021 r. https://tiny.pl/9t5nq

Programy Ministerialne

Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji 

na rzecz Nauki (PNFN) na projekty 

badawcze poświęcone relacjom polsko-

niemieckim

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne (dodatkowe) 

konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie 

codzienne – opór" Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i 

Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma 

przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji. 

Wybrane istotne aspekty badań to: nowe granice i ustrój okupacyjny, praca 

przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa 

polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami 

nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" 

ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują między innymi 

mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego. Celem badań będzie także 

wyjaśnienie, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją duże różnice między 

stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest 

również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii wśród młodzieży 

w Polsce i w Niemczech.

Oba ministerstwa edukacji i nauki – Polski i Niemiec – planują współfinansowanie 

tych konkursów.

05.11.2021 15.11.2021
https://tiny.pl/9t5nz

ABM
Konkurs na niekomercyjne badania 

kliniczne w obszarze chorób 

cywilizacyjnych ABM/2021/3

Celem programu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i 

terapeutyczncyh w obszarze chorób cywilizacyjnych w ramach prowadzonych 

niekomercyjnych badań klinicznych.

15.10.2021 25.10.2021 https://tiny.pl/9t5q8

PROGRAMY STYPENDIALNE ZAGRANICZNE

Programy Ministerialne

https://tiny.pl/9t58j
https://tiny.pl/9t52s
https://tiny.pl/9t58m
https://tiny.pl/9t5nq
https://tiny.pl/9t5nz
https://tiny.pl/9t5nz
https://tiny.pl/9t5q8


Fulbright-National Archives Heritage 

Science Fellowship 2022-23

Program finansuje wizytę badawczą, trwającą od 5 do 12 miesięcy, w Heritage 

Science Research and Testing Lab w College Park, Maryland – nowoczesnym 

laboratorium specjalizującym się w badaniach nad dziedzictwem, działającym przy 

Narodowym Archiwum USA.

Program przeznaczony jest dla badaczy specjalizujących się w nauce o 

dziedzictwie, posiadających przynajmniej tytuł magistra oraz adekwatne 

doświadczenie zawodowe, oraz dla doktorantów na zaawansowanym etapie 

przygotowywania rozprawy doktorskiej, reprezentujących następujące obszary:

- Heritage/Conservation Science

- Preventative Preservation

- Chemistry

 -Physics

- Materials Science and Engineering

- Microbiology

- Statistics

05.10.2021 15.10.2021 https://tiny.pl/9mlnk 

Fulbright Scholar - in - Residence 

Award

Program na stypendia dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-

dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych na wyjazd do 

USA trwjący semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu, trwającego od 3 do 9 m-

cy, jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską 

instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność.

05.10.2021 15.10.2021 https://tiny.pl/9t54h

Fulbright Schuman Program - Grants 

for post-doctoral research and 

lecturing (scholars)

Program Fulbright Schuman finansuje stypendia dla studentów, doktorantów, 

pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację 

wlasnych projektów badawczych dotyczących polityk i obszarów działania UE we 

wszystkich dyscyplinach naukowych lub stosunków pomiędzy USA i UE.

Rekrutacją do programu zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie 

informacje znajdują się na stronie fulbrightschuman.eu  

21.11.2021 r. 01.12.2021 r.

https://tiny.pl/9t54x

Humboldt Research Fellowships Program stypendialny

Program dedykowany osobom na początku swojej kariery naukowej. 

Stypendium badawcze Humboldta dla naukowców po doktoracie umożliwia 

prowadzenie badań w Niemczech. Stypendia mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. 

Miesięczna wysokość dofinanasowania kosztów utrzymania wynosi 2,670 EUR. 

Stypendysta posiada swobodę w wyborze instytucji goszczącej w Niemczech. 

Konkurs adresowany do badaczy wszystkich narodowości. Tematyka badań jest 

dowolna. 

Nabór do programu jest ciągły, jednak selekcja przeprowadzana jest w 3 

rundach: w marcu, w czerwcu oraz w listopadzie.

nabór ciągły nabór ciągły https://tiny.pl/rvw66

European University Institute (Włochy)
Fernand Braudel Senior Fellowships 

(program stypendialny)

Stypendia Fernand Braudel Senior Fellowships zapewniają uznanym naukowcom 

o międzynarodowej reputacji możliwość kontynuowania badań w EUI - European 

University Institute.

Stypendia trwają do dziesięciu miesięcy w jednym z czterech wydziałów EUI, 

które z kolei zapraszają stypendystów do udziału w działalności wydziału 

(seminaria, warsztaty, kolokwia, itp.).

Obecnie prowadzony jest nabór w obrębie Wydziału Ekonomicznego, Wydziału 

Historii i Cywilizacji oraz Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych.

Stypendyści są zachęcani do nawiązywania kontaktów z naukowcami 

podzielającymi ich zainteresowania naukowe, mogą być zaangażowani w 

nauczanie i opiekę nad pracami dyplomowymi profesorów EUI oraz związani z 

jednym z projektów badawczych prowadzonych w EUI.

22.09.2021 30.09.2021 r. https://tiny.pl/9htdz

European Research Consortium for 

Informatics and Mathematics (ERCIM)
Program stypendialny

Program dedykowany osobom ze stopniem doktora z dowolnego kraju na świecie 

na 12-miesięczne stypendia badawcze w jednym z następujących państw 

będących członkiem ERCIM: Norwegia, Niemcy, Włochy, Szwecja, Finlandia.

Pełna lista obszarów badawczych objetych finansowaniem znajduje się pod 

poniższym adresem www:

https://fellowship.ercim.eu/topics   

22.09.2021 30.09.2021 r. https://tiny.pl/9ht5f

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
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https://tiny.pl/9t54h
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https://tiny.pl/rvw66
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National Scientific Program "Petar Beron i 

NIE"(Bułgaria)

Program stypendialny dla doktorantów 

oraz młodych doktorów

Ogólnym celem programu jest przyspieszenie reintegracji i rozwoju kariery w 

bułgarskich szkołach wyższych i organizacjach badawczych doświadczonych 

naukowców z uznanymi międzynarodowymi wynikami naukowymi (doświadczeni 

naukowcy). Program będzie stymulował rozwój potencjału badawczego w Bułgarii 

jako niezbędny podstawowy krok w kierunku stworzenia zrównoważonego 

środowiska naukowego i innowacyjnego oraz rozwoju konkurencyjnej gospodarki 

high-tech w Bułgarii. 

22.09.2021 30.09.2021 https://tiny.pl/9t56j

Visegrad - Taiwan Schollarships for 

doctoral candidates and post-doctoral 

researchers from V4 countries (Tajwan)

Program stpendialny dla doktorantów 

oraz osób po doktoracie w ramach 

studiów lub stażu post-doc

Stypendia Wyszehradzko-Tajwańskie ułatwiają mobilność akademicką między 

regionem V4 a Tajwanem, zapewniając wsparcie finansowe dla doktorantów oraz 

naukowców z tytułem doktora i doktora habilitowanego, będących obywatelami 

krajów V4, na studia/prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa 

wyższego na Tajwanie.

22.09.2021 30.09.2021 https://tiny.pl/9t56n

BEWARE Fellowships, Belgia, Walonia BEWARE Fellowships 2

Program stypendialny BEWARE Fellowships 2 współfinansowany jest ze środków 

COFUND w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Umożliwia odbycie stażu w 

walońskiej firmie oraz instytucji prowadzącej badania naukowe tj. uczelnia 

wyższa, college bądź instytut naukowy (połowę czasu spypendysta spędza w 

przedsiębiorstwie, a drugą połowę w instytucji szkolnictwa wyższego bądź 

instytucie badawczym). Do aplikowania uprawnieni są badacze ze wszystkich 

krajów. W ramach programu dostępnych jest 75 stypendiów.

05.10.2021 r. 15.10.2021 r. https://tiny.pl/9xqwq 

European University Institute (Włochy) Max Weber Fellowships

Program stypendialny dedykowany młodym naukowcom będącym maksymalnie 

do 5 lat po obronie pracy doktorskiej w obrębie nauk historycznych i społecznych. 

Preferowani są kandydaci, którzy do tej pory nie odbyli żadnego stażu 

podoktorskiego. O stypendium starać mogą się młodzi badacze z całego świata. 

Czas trwania stażu wynosi minimalnie 1 rok, maksymalnie - 3 lata.

Stypendyści mają zagwarantowane dofinanasowanie w wysokości 2000 EUR na 

miesiąc oraz - w stosownych przypadkach - dodatek rodzinny. Spośród 

nadesłanych aplikacji wyłonionych zostanie 55-60 osób do odbycia stażu. Siedzibą 

EUI jest Badia Fiesolana położona w miejscowości Fiesole na północny wschód od 

Florencji.

08.10.2021 r. 18.10.2021 r. https://tiny.pl/9xqdr 

European University Institute (Włochy) Jean Monnet Fellowships

Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSC) oferuje roczne stypendia 

Jean Monnet Fellowships dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora co 

najmniej 5 lat przed rozpoczęciem stypendium, tj. 1 września 2022 r. na rok 

akademicki 2022-23. Program stypendialny jest otwarty dla post-doców, 

pracowników naukowych z dorobkiem naukowym oraz osób pragnących spędzić 

swój urlop naukowy (sabbatical leave) w RSC. Centrum oferuje do 20 stypendiów 

rocznie.

Stypendyści Jean Monnet są wybierani na podstawie propozycji badań i życiorysu. 

Propozycja badań powinna dobrze wpisywać się w jeden z głównych tematów 

badawczych, programów i projektów Centrum. Trzy główne tematy badawcze 

RSC to:

- Integration, Governance and Democracy;

- Regulacja rynków i zarządzanie pieniędzmi; oraz

- Polityka światowa i Europa w XXI wieku.

15.10.2021 r. 25.10.2021 r. https://tiny.pl/9xql6 

The Árni Magnússon Institute for Icelandic 

Studies, Islandia
Snorri Sturluson Icelandic Fellowships

Stypendia im. Snorriego Sturlusona przyznawane są pisarzom, tłumaczom i 

naukowcom (nie studentom) z dziedziny nauk humanistycznych spoza Islandii, 

aby umożliwić im pobyt w Islandii przez okres co najmniej trzech miesięcy w celu 

pogłębienia wiedzy na temat języka, kultury i społeczeństwa islandzkiego. Rocznie 

przyznawane są 2 stypendia.

21.10.2021 r. 31.10.2021 r. https://tiny.pl/9xq4f 

ABM
Konkurs nr ABM/2021/6 Tworzenie i 

rozwój Onkologicznych Centrów 

Wsparcia Badań Klinicznych

Więcej informacji wkrótce Więcej informacji wkrótce Więcej informacji wkrótce Więcej informacji wkrótce

NADCHODZĄCE KONKURSY

https://tiny.pl/9t56j
https://tiny.pl/9t56n
https://tiny.pl/9xqwq
https://tiny.pl/9xqdr
https://tiny.pl/9xql6
https://tiny.pl/9xq4f

