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NCN OPUS 24

Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych 

prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach 

programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla 

naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

1) z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń 

badawczych, / wniosek OPUS

2) z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w 

ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki 

finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane 

przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS

3) przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe 

na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń 

badawczych, / wniosek OPUS

4) w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z 

zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, 

Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych 

projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach 

programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF,FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP

5) w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów 

zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave 

lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Ważne! Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z 

udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, 

które takich partnerów nie angażują.

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

01.12.2022 15.12.2022 https://tiny.pl/wt7ng

NCN POLONEZ BIS 13

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej 

mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych 

polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora 

lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 

które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie 

przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków 

zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów 

związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz 

drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, 

udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera 

naukowa są  zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z 

powodu takich zagrożeń.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu 

POLONEZ BIS 3 to 27 mln zł.

01.12.2022 15.12.2022 https://tiny.pl/wtxk2

NCN CHIST-ERA ORD

W konkursie CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD 

Call) składane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów 

tematycznych związanych z otwartą nauką:

Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;

‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even 

unexpected data re-user;

Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the 

goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 

trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział 

w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, 

Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

W konkursie CHIST-ERA ORD Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu 

badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie 

aparatury naukowo-badawczej, jak również można pokryć inne koszty związane z wydatkami 

niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez 

polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR

30.11.2022 14.12.2022 https://tiny.pl/wt7v8

NCN SONATA 18

SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień 

doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 

1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów 

obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

01.12.2022 15.12.2022 https://tiny.pl/wtx2q

NCN PRELUDIUM BIS 4 

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie 

projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez 

nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na 

badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty 

pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są 

zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego 

finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

01.12.2022 15.12.2022 https://tiny.pl/wt74g

NCN Weave-UNISONO
Konkurs dotyczący wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą 

składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF,

GAČR, ARRS, DFG lub SNSF)

nabór ciągły nabór ciągły https://tiny.pl/9s3tg

NCN Komponent badawzcy NAWA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków na finansowanie Komponentów badawczych 

w projektach, które uzyskały finansowanie w programie „Polskie Powroty 2021” organizowanym 

przez Narodową

Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie 

elektronicznej za pośrednictwem systemu

ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania 

wniosków. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją „Ogólnych Warunków Umowy na 

finansowanie i realizację Komponentu badawczego w projektach, którym przyznano 

finansowanie w programie Polskie Powroty 2021 organizowanym przez Narodową Agencję 

Wymiany Adamieckiej”.Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty 

2021” na kwotę 3 mln zł.

nabór ciągły nabór ciągły https://tiny.pl/96hcl

NCBR DUT Call 2022

Celem konkursu DUT Call 2022 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub 

innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej 

zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki 

tematyczne: Positive Energy Districts (PED),  15-minutes City Pathway (15mC), Circular Urban 

Economies (CUE).

Konkurs jest otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów 

interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań, od badań po 

innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty 

oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu.

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont 

Europa Driving Urban Transitions,  w którym uczestniczy 27 krajów europejskich.

10.11.2022 21.11.2022 https://tiny.pl/w7kb8

NCBR
Clean Energy Transition Partnership - 

Joint Call 2022 (I Konkurs)

Inicjatywa, a zarazem konkurs obejmuje finansowanie badań na rzecz transformacji 

energetycznej. Obszary tematyczne konkursu zostały opracowane w ramach poszczególnych 

Transition Initiatives (TRIs), czyli konfiguracjach tematycznych, z których każda poświęcona jest 

innemu wyzwaniu technologicznemu lub systemowemu.

09.11.2022
Wnioski wstępne: 23.11.2022

Wnioski pełne: 20.03.2023
https://tiny.pl/w72qh

NCBR NUTRITECH

W konkursie NUTRITECH przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać dofinansowanie do 10 

milionów na opracowanie rozwiązań i produktów prozdrowotnych, a także technologii i usług, 

które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym 

chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne. 

Celem konkursu jest wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów 

żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko 

występowania przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych). Również 

wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie 

wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych przewlekłymi chorobami 

niezakaźnymi. Mimo tego wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego 

rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej. 

17.11.2022 30.11.2022 https://tiny.pl/w7kb9

NAWA
Komponent krajowy programu im.

Bekkera

KOMPONENT DEDYKOWANY JEST STYPENDYSTOM PROGRAMU IM. MIECZYSLAWA 

BEKKERA, EDYCJA 2019, reaizujących co

najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących  po powrocie do kraju stworzenie nowego, 

samodzielnego zespołu badawczego.

W ramach komponentu zapewnione zostanie:

- finansowanie wynagrodzenia naukowców przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej 

instytucji oraz przy zobowiązaniu uczelni do zatrudnienia Naukowca na łączny okres min. 12 

miesięcy.

nabór ciągły do 31.12.2023 nabór ciągły do 31.12.2023 https://tiny.pl/9f9jf

NAWA

NAUKOWCY - Program wymiany 

osobowej studentów i naukowców w 

ramach współpracy bilateralnej - 

edycja 2022

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez 

wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy 

międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Wyjazdy 

stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy 

między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji 

uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami z krajów objętych umowami i 

porozumieniami międzyrządowymi i międzyresortowymi, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi 

(np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

07.12.2022 20.12.2022 https://tiny.pl/w7d5r

NABORY LISTOPAD 2022 R.

PROGRAMY KRAJOWE:

https://tiny.pl/wt7ng
https://tiny.pl/wtxk2
https://tiny.pl/wt7v8
https://tiny.pl/wtx2q
https://tiny.pl/wt74g
https://tiny.pl/9s3tg
https://tiny.pl/96hcl
https://tiny.pl/w7kb8
https://tiny.pl/w72qh
https://tiny.pl/w7kb9
https://tiny.pl/9f9jf
https://tiny.pl/w7d5r


Programy Ministerialne
Studenckie koła naukowe tworzą 

innowacje

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni 

w:

- prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu 

tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

- transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery 

gospodarczej,

- nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie 

komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień 

publicznych, - zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości 

działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań 

technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

04.11.2022 r. 14.11.2022 https://tiny.pl/99c65

Programy Ministerialne
Granty na granty – promocja jakości 

IV 

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do wymienionych wyżej podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie 

konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej 

Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council) opublikowane na tzw. Portalu 

uczestnika w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

1. Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme);

2. Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów 

finansowanych w ramach Partnerstw Europejskich i misji, z wyjątkiem:

 - partnerstw współfinansowanych (Co-funded European Partnerships),

 - grantów indywidualnych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),

 - projektów typu KIC (Knowledge and Innovation Communities) finansowanych przez Europejski 

Instytut Innowacji i Technologii (EIT),

 - projektów dedykowanych NCP Network.

występowały w roli:

- koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego 

konsorcjum,

- koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach 

międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),

- samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),

- ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;

- współkoordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach 

międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP co-leader);

- instytucji goszczącej naukowca (głównego badacza – Principal Investigator, PI) realizującego 

grant ERC

nabór ciągły

nabór ciągły (wniosek należy złożyć 

nie później niż w terminie 60 dni od 

dnia otrzymania ostatecznej oceny 

wniosku projektowego dokonanej 

przez KE)

https://tiny.pl/wwl79

Programy Ministerialne

Program "Wsparcie udziału polskich 

zespołów naukowych w

międzynarodowych projektach 

infrastruktury badawczej"

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w 

jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, 

wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest 

finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu 

badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych 

lub międzynarodowych.W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 

50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

- posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno 

dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;

- który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

nabór ciągły nabór ciągły https://tiny.pl/9t52s

HORYZONT EUROPA, PROGRAMY 

MIĘDZYNARODOWE

HORYZONT EUROPA Hop On

W ramach  Hop On pojawiła się możliwość dołączenia do konsorcjum wybranego do finansowania 

w rozstrzygniętym konkursie HORIZON- CL5-2021-D1-01-08: Restoration of natural wetlands, 

peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade- offs and co-

benefits. Projekt koordynuje hiszpański Universidad Complutense de Madrid.

Do projektu może dołączyć  partner z kraju wideningowego (również z Polski). Budżet 

pojedynczego projektu może wynosić 0,2-0,5 mln euro.

Wniosek składa koordynator projektu, do którego instytucja chce dołączyć za ogólną zgodą 

pozostałych członków konsorcjum.

27.10.2022 10.11.2022 https://tiny.pl/96fn8

HORYZONT EUROPA MSCa DOCTORAL NETWORKS 2022

Projekty Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks mają na celu  wykształcenie 

twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na 

obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i 

usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych.

02.11.2022 15.11.2022 https://tiny.pl/w72s5

HORYZONT EUROPA ERC Consolidator Grant 2023

Jesteś naukowcem, który chce umocnić swoją niezależność, tworząc zespół badawczy i 

kontynuując karierę w Europie? ERC Consolidator Grant jest stworzony dla Ciebie! 

Możesz również aplikować, jeśli niedawno stworzyłeś niezależny, doskonały zespół 

badawczy i chcesz go wzmocnić.

O CoG mogą ubiegać się naukowcy, którzy ukończyli studia doktoranckie 7-12 lat 

wcześniej, mający bardzo obiecujące osiągnięcia naukowe i doskonały projekt badawczy. 

W przypadku, gdy na dyplomie doktorskim nie widnieje data obrony doktoratu, 

wnioskodawca powinien przedstawić pisemne potwierdzenie daty z instytucji, w której 

otrzymał tytuł doktora. Zmiana ta upraszcza proces kwalifikowalności.

Aplikować mogą badacze w dowolnej dziedzinie nauki. Badania muszą być prowadzone w 

publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (instytucji goszczącej). Może to być 

instytucja, w której wnioskodawca już pracuje lub jakakolwiek inna, zlokalizowana w 

jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym.

Kwota Consolidator Grant może dochodzić do 2 mln euro i jest on przyznawany na okres 

5 lat. W ściśle określonych przypadkach kwota grantu może zostać zwiększona o 1 mln 

euro.

20.01.2022 02.02.2023 https://tiny.pl/w72kf

HORYZONT EUROPA MSCA COFUND 2022

MSCA Cofund finansuje nowe lub istniejące programy badawczo-szkoleniowe 

ukierunkowane na kształcenie naukowców przed i po uzyskaniu stopnia doktora w 

dowolnej dziedzinie nauki.

Celem tej akcji jest wzmacnianie przepływu wiedzy i talentów w całej Europie oraz 

zachęcanie naukowców spoza Europy do prowadzenia badań w instytucjach europejskich. 

Wspiera ona budowanie interdyscyplinarności, wzmacnianie współpracy z sektorem 

nieakademickim oraz budowanie kultury przedsiębiorczości, innowacji i otwartej nauki. 

Kluczowym elementem działania jest międzynarodowa mobilność naukowców na 

wszystkich etapach ich kariery.  

27.01.2022 09.02.2023 https://tiny.pl/w7286

HORYZONT EUROPA MSCA Staff Exchanges 2022 

MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową 

wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i 

działania innowacyjne w ramach tych instytucji.  

Granty MSCA SE mają na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami 

członkowskimi UE i stowarzyszonymi z Horizon EuropeHorizon Europe, oraz krajami 

trzecimi (non-associated Third Countries), poprzez wymianę pracowników organizacji z 

sektora akademickiego i nieakademickiego (np. przedsiębiorstw).

23.02.2022 08.03.2023 https://tiny.pl/w7289

PROGRAMY STYPENDIALNE 

ZAGRANICZNE

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.

28.10.2022 10.11.2022 https://tiny.pl/rvw66
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