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NCN BiodivERsA+ 2022

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.Wnioski badawcze 

powinny dotyczyć jednego lub więcej z trzech następujących tematów:

1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of 

biodiversity monitoring data

2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse 

biodiversity loss

3. Making use of available biodiversity monitoring data

Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie 

nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stanu różnorodności 

biologicznej, jej dynamiki i tendencji w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. O 

finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów 

badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik 

polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie Partnerstwa 

BiodivERsA+ można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia 

i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-

badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu 

badawczego.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich 

zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 1 000 000 euro.

26.10.2022 09.11.2022 https://tiny.pl/wtx41

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 3

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.

17.11.2022 01.12.2022 https://tiny.pl/96hcl

NCBR INNOGLOBO

2. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski 

nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w

zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw 

świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie 

konkursów dwustronnych.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację 

projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów 

tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są 

m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie 

się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

16.09.2022 30.09.2022 https://tiny.pl/9nfvm

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. 

16.09.2022 30.09.2022 https://tiny.pl/whqj2

NABORY LIPIEC 2022 R.

PROGRAMY KRAJOWE:
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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

Programy Ministerialne
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

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

Fundacja Nauki Polskiej START 2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w 

którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla 

najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań 

naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy 

w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego 

dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł

17.10.2022 31.10.2022 https://tiny.pl/wtwdz

Fundacja Nauki Polskiej
Program Współpracy Polsko- 

Ukraińskiej

CELE

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska 

naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie 

wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, 

integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu 

istotnym dla obu krajów.

ADRESACI

Naukowcy ze stopniem naukowym doktora, którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na 

Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w 

Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

I konkurs: 15.04.2022

II konkurs: 16.09.2022

I konkurs: 29.04.2022

II konkurs: 30.09.2022
https://tiny.pl/9nfsh

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

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.

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