
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

SONATA BIS 11

Konkurs, którego celem jest powołanie nowego zespołu badawczego prowadzącego 

badania podstawowe. Program dedykowany jest osobom, które uzyskały stopień 

doktora w okresie od 5 do 12 lat przed dniem złożenia wniosku. W projekcie udział 

mogą brać studenci oraz doktoranci. W ramach finansowania, można zaplanować 

wydatki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i/lub 

doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne 

koszty niezbędne do realizacji projektu. Kierownikiem w projekcie nie może być 

osoba wskazana jako kierownik w konkursie OPUS, którego ostateczna ocena nie 

została jeszcze zakończona. Zasada ta nie dotyczy projektów składanych w ramach 

konkursu OPUS LAP.

Otwarcie naboru nastąpi w dniu 21.06.2021 r. 

05.09.2021 r. 15.09.2021 r. https://tiny.pl/9hmtj

MAESTRO 13

 Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mający na celu 

realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla 

rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem 

mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu 

badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub 

wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów 

związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Otwarcie naboru nastąpi w dniu 21.06.2021 r. 

05.09.2021 r. 15.09.2021 r. https://tiny.pl/9hmt3

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

NABORY LIPIEC 2021 R. 

NCN

PROGRAMY KRAJOWE:

NCBR 

https://tiny.pl/r6v29
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

Magazynowanie Ciepła i Chłodu
Konkurs poświęcony bezemisyjnym i energooszczędnym systemom grzewczym na 

opracowanie polskich rozwiązań instalacyjnych z wykorzystaniem magazynów ciepła 

i chłodu.

19.07.2021 r. 26.07.2021 r. https://tiny.pl/9xq6p

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

PHC Polonium - wspólne projekty 

badawcze między Polską a Francją

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących wspólne projekty 

badawcze, uzgodnione i prowadzone przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i 

Francji.
15.07.2021 r. 22.07.2021 r. https://tiny.pl/r6vkl

Promocja języka polskiego

Celem prowadzonego naboru jest promocja języka polskiego wraz z elementami 

historii i kultury Polski; finansowaniem objęte zostaną działania budujące jakość 

nauczania i prestiż języka polskiego, trwale wpływające na wizerunek Polski w 

świecie.

23.07.2021 r. 30.07.2021 r. https://tiny.pl/r6vkf

NCBR 

NAWA

https://tiny.pl/r84xd


Polskie Powroty
Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się 

polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich 

uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.
19.07.2021 r. 29.07.2021 r. https://tiny.pl/9hm9w

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

Konkurs na rozwój innowacyjnych 

rozwiązań terapeutycznych z 

wykorzystaniem technologii RNA - 

ABM/2021/5

Konkurs na opracowanie innowacyjnego rozwiązania w obszarze produktów 

leczniczych, służących poprawie bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski, 

możliwego do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie 

można uzyskać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac 

rozwojowych oraz na usługi doradcze.

Działania podejmowane w ramach Projektu powinny zakładać opracowanie i 

doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych szczepionki opartej o RNA 

lub innowacyjnego leku przeciw wirusom RNA lub osiągnięcia możliwości 

produkcyjnych szczepionek opartych o RNA lub innowacyjnego leku przeciw 

wirusom RNA, a w dalszej perspektywie skomercjalizowanie wyników tych prac oraz 

osiągnięcie możliwości produkcyjnych szczepionek opartych o RNA lub leków 

przeciw wirusom RNA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez stworzenie 

pilotażowej linii produkcyjnej służącej B+R).

Oczekiwanym rezultatem konkursu jest przyspieszenie rozwoju na terenie Polski 

szczepionek opartych o RNA i innowacyjnych leków przeciw wirusom RNA oraz 

udostępnienie ich pacjentom.

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł.

06.08.2021 r. 16.08.2021 r. https://tiny.pl/9htj7

NAWA



Fundacja 

Rozwoju 

Systemu 

Edukacji 

(FRSE)

Konkurs "Monografie"

Konkurs skierowany do badaczy i naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu 

różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. W ramach naboru 

wyłonione zostaną 4 najwyżej oceniane prace, które skierowane zostaną do recenzji 

przez ekspertów, i nastęnie wydane nakładem wydawnictwa FRSE w formie 

elektronicznej i tradycyjnej w języku polskim i angielskim.

23.07.2021 r. 30.07.2021 r. https://tiny.pl/9xq3s

ETH Zurich 

Postdoctoral 

Fellowships

Program stypendialny

Program stypendialny ETH Zurich Postdoctoral Fellowship (ETH Fellows) wspiera 

początkujących naukowców. Program ma na celu wspieranie młodych badaczy, 

którzy wykazali się doskonałością naukową na wczesnych etapach swojej kariery.

Aplikacje muszą być złożone wspólnie przez kandydata i potencjalnego gospodarza, 

który musi być profesorem ETH Zurich i chce działać jako mentor dla stypendysty. 

Profesor może złożyć wniosek tylko z jednym kandydatem w każdej rundzie oceny. 

Musi istnieć przekonująca synergia pomiędzy gospodarzem (grupą) a stypendystą 

ETH. Stypendia mają na celu wczesne wsparcie w kierunku niezależności 

akademickiej, dlatego też pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy, którzy 

zaproponują własne projekty. Ważne jest, aby wnioskodawcy przedstawili własne 

pomysły i samodzielnie sporządzili wniosek oraz aby wnioskodawca i mentor nie 

współpracowali ściśle przed rozpoczęciem stypendium.

Czas trwania stypendium ETH wynosi 2 lata i nie może zostać przedłużony. Ilość 

stypendiów jest ograniczona. Wskaźnik sukcesu w ostatnich rundach wynosił około 

25%. 

23.08.2021 r. 01.09.2021 r. https://tiny.pl/rvwpd

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

PROGRAMY STYPENDIALNE ZAGRANICZNE

https://tiny.pl/rvwpd
https://tiny.pl/rvw66


DBU FELLOWSHIPS Program stypendialny

Program stypendialny poświęcony zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętej 

ochrony środowiska - mile widziane są aplikacje obejmujące dowolną dziedzinę 

wiedzy: nauki przyrodnicze, humanistyczne, ścisłe, itp.

Inicjatywa polega na wymianie wiedzy, znajdowaniu wspólnych rozwiązań, 

budowaniu międzynarodowych sieci współpracy pomiędzy ekspertami wszystkich 

dziedzin wiedzy w obszarze ochrony środowiska.

Do wykorzystania jest 60 stypendiów trwających od 6 do 12 miesięcy, z czego 

każdy stypendysta otrzyma następujące wsparcie: 1.250 EUR/ miesiąc, 

ubezpieczenie zdrowotne, od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC, 

kilkutygodniowy intensywny kurs języka niemieckiego w  Osnabrücku przed 

rozpoczęciem pobytu w instytucji goszczącej.

25.08.2021 r. 05.09.2021 r.
https://tiny.pl/9htwg

https://tiny.pl/9htw1

Banting Postdoctoral 

Fellowships (Kanada)
Program stypendialny

Konkurs na dwuletnie staże podoktorskie w Kanadzie. Przyjmowane są aplikacje z 

zakresu nauk o zdrowiu, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych. 

Stypendysta może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 70 000$ rocznie na 

pokrycie kosztów pobytu. W obecnym naborze dostępnych jest ok. 70 stypendiów.

Celem inicjatywy jest objęcie wsparciem zdolnych młodych naukowców oraz 

umożliwienie im rozpoczęcia oraz rozwoju kariery badawczej.

12.09.2021 r. 22.09.2021 r. https://tiny.pl/9htdk

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.

20.09.2021 r. 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   

20.09.2021 r. 30.09.2021 r. https://tiny.pl/9ht5f

Central European 

University (Węgry)
Junior and Senior Core Fellowships

Konkurs na stypendia badawcze z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, 

realizowanych w Budapeszcie w Institute for Advanced Study of Central European 

University. Program stypendialny adresowany jest zarówno do młodych, jak i 

doświadczonych naukowców. Istnieje możliwość pobytów 3, 5, 6, oraz 9 -

miesięcznych. Do wykorzystania jest 15 stypendiów, w ramach których 

sfinansowane zostanie m. in. zakwaterowanie w Raoul Wallenberg Guesthouse.

14.08.2021 r. 25.08.2021 r. https://tiny.pl/9xqh8 

https://tiny.pl/9htwg
https://tiny.pl/9htwg
https://tiny.pl/9htwg
https://tiny.pl/9htdk
https://tiny.pl/9htdz
https://tiny.pl/9ht5f
https://tiny.pl/9xqh8


European Training 

Program on Organ 

Donation (ETPOD) 

European Molecular 

Biology Laboratory 

(EMBL), Rzym, Włochy

EMBL IIT (Italian Institute of Technology) 

postdoctoral fellowships

EMBL Rome, EMBL EBI (Hinxton) oraz Włoski Instytut Technologii (IIT) oferują 

program podoktorancki, który opiera się na współpracy instytutów i przyczynia się 

do lepszego zrozumienia biologii molekularnej i chorób oraz bioinformatyki poprzez 

światowej klasy badania naukowe, tworząc nowe powiązania w ramach współpracy 

między EMBL i IIT.

Program ETPOD wykorzystuje doświadczenie EMBL Rome, EMBL-EBI i Włoskiego 

Instytutu Technologii w dziedzinie neuronauki, epigenetyki, genomiki i 

nanotechnologii.

Stypendystom ETPOD zostanie przyznane finansowanie wynagrodzenia na okres 

trzech lat w celu przeprowadzenia projektów badawczych między grupą w IIT a 

grupą w EMBL Rome lub EMBL-EBI. Możliwa jest również trójstronna współpraca 

między tymi instytucjami. Badania powinny wykorzystywać uzupełniającą się wiedzę 

fachową uczestniczących organizacji.

21.08.2021 r. 31.08.2021 r. https://tiny.pl/9xqt5 

Harvard University, 

Stany Zjednoczone

Radcliffe Institute for Advanced Study 

Fellowships

Program stypendialny dla badaczy z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, 

sztuki oraz nauk ścisłych  inżynierii, matematyki.

Nauki humanistyczne, 

społeczne, sztuka: 

30.08.2021 r.

Nauki ścisłe, inżynieryjne, 

matematyczne: 

20.09.2021 r.

Nauki humanistyczne, 

społeczne, sztuka: 

09.09.2021 r.

Nauki ścisłe, inżynieryjne, 

matematyczne: 

30.09.2021 r. 

https://tiny.pl/9xq75

New York Public 

Library, Nowy Jork, 

Stany Zjednoczone

The Dorothy and Lewis B. Cullman 

Center fellowships

The Dorothy and Lewis B. Cullman Center for Scholars and Writers to 

międzynarodowy program stypendialny otwarty dla osób, którzy w swojej pracy 

będą bezpośrednio korzystać z dostępu do zbiorów w budynku im. Stephena A. 

Schwarzmana - w tym pracowników naukowych, niezależnych badaczy i twórczych 

pisarzy (powieściopisarzy, dramaturgów, poetów). O stypendium mogą ubiegać się 

również artyści wizualni pracujący nad projektem książki. Centrum mianuje 15 

stypendystów rocznie na dziewięciomiesięczną kadencję w Bibliotece, od 

września do maja. Oprócz pracy nad własnymi projektami, stypendyści biorą 

udział w nieustannej wymianie pomysłów w ramach Centrum oraz na forum 

publicznym w Bibliotece.

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

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 

https://tiny.pl/9xqt5
https://tiny.pl/9xq75
https://tiny.pl/9xqrq
https://tiny.pl/9xqwq
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 

https://tiny.pl/9xql6
https://tiny.pl/9xq4f

