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NCN SONATINA 7

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego 

zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i 

doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z 

wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 

31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. 

02.03.2023 15.03.2023 https://tiny.pl/wjfm9

NCN CHRIST - ERA Call 2022

NCN we współpracy z siecią CHIST - ERA ogłasza konkurs mna międzynarodowe projekty badawcze w 

ramach następujących obszarów tematycznych: 

1. Security and Privacy in Decentralised and Disstributed Systems (SPiDDS)

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 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.

2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAII)

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

zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych lrajów biorących udział w konkursie. 

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, 

Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, 

Taiwan, Turcja, Wielka Brytania. 

Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski 

wspólne pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest 

w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci CHIST-ERA.

27.01.2023

Termin składania wniosków 

wspólnych w systemie ESS: 2 

lutego 2023, 17:00 CET

Termin składania wniosków 

krajowych w systemie OSF: 9 

lutego 2023

https://tiny.pl/wf9mq

NCN JPND 2023

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące lepszego zrozumienia złożonej i 

wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych poprzez podejścia multi-OMICS i Big Data, 

mające na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów aby opracować dostosowane i 

spersonalizowane podejście do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Temat konkursu JPND Call 2023 

brzmi:

Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów 

badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja 

nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu 

musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

22.02.2023

Termin składania wniosków 

wspólnych wstępnych (pre-

proposal): 7 marca 2023 r

Termin składania wniosków 

wspólnych pełnych (full 

proposals): 27 czerwca 2023 

r., 12:00 CET

Termin składania wniosków 

krajowych w systemie OSF: 4 

lipca 2023 r.

https://tiny.pl/wjfgb

NCN SHENG 3

Konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest 

organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural 

Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, 

że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie 

otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

02.03.2023 15.03.2023 https://tiny.pl/wjftw

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 NEON II

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac 

rozwojowych dla przemysłu rafineryjno - petrochemicznego obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-

petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach 

węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i 

pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie 

instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, 

wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej 

zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

20.03.2023 31.03.2023 https://tiny.pl/wjfcd

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 Welcome to Poland

Celem programu NAWA Welcome to Poland jest jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa 

wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, 

doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z 

zagranicznymi absolwentami.

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2023 r. a 31 maja 2025 r., przy czym długość okresu 

projektu może wynosić 12, 18 albo 24 miesiące.

18.01.2023 31.01.2023 https://tiny.pl/977nw

Programy Ministra Granty na granty – promocja jakości IV 

Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na 

granty”. Zostało ustanowione aby wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 

zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym 

pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o 

przyznanie tych grantów.

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 Ministra

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

Programy Ministra
Projekty Międzynarodowe 

Współfinansowane

Przedmiotem 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, zwanych dalej 

„projektami”, w ramach:

- programów badawczych Unii Europejskiej;innych międzynarodowych programów, 

- inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

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

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.

20.01.2023 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.  

27.01.2023 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).

23.02.2023 08.03.2023 https://tiny.pl/w7289

NABORY GRUDZIEŃ 2022 R.

PROGRAMY KRAJOWE:

HORYZONT EUROPA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

https://tiny.pl/wjfm9
https://tiny.pl/wjfgb
https://tiny.pl/wjftw
https://tiny.pl/9s3tg
https://tiny.pl/96hcl
https://tiny.pl/wjfcd
https://tiny.pl/9f9jf
https://tiny.pl/977nw
https://tiny.pl/wwl79
https://tiny.pl/9t52s
https://tiny.pl/wfrzw
https://tiny.pl/w72kf
https://tiny.pl/w7286
https://tiny.pl/w7289


INTERREG REGION MORZA 

BAŁTYCKIEGO

INTERREG REGION MORZA 

BAŁTYCKIEGO

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego ogłasza nabory wniosków dla priorytetów 1-3. Program jest 

źródłem finansowania unijnego dla podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą kształtować region 

Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, wodooszczędny i neutralny dla klimatu.

Obszar objęty Programem obejmuje dziewięć krajów. Jest to osiem państw członkowskich UE (Dania, 

Estonia, Finlandia, część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) oraz jeden kraj trzeci (część Norwegii). 

Program oferuje trzy priorytety tematyczne:

1. Innowacyjne społeczeństwa

2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody

3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu

04.01.2023
Projekty małe: 12.01.2023

Projekty główne: 14.02.2023
https://tiny.pl/wjfff

Fulbright Specialist Program  Fulbright Specialist Program  

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami 

i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty:ki w polskiej instytucji.

Pobyt specjalisty:ki w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, 

uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i 

ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

W ramach programu Fulbright Specialist Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od uczelni, szkół 

doktorskich, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej 

instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na 

terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób 

samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, instytucji kulturalnych i 

medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych, organizacji sektora non-profit 

działających w Polsce.

Grant przeznaczony jest na realizację projektów krótkoterminowych, trwających od 2 do 6 tygodni (od 14 

do 42 dni kalendarzowych).

20.02.2023 08.03.2023 https://tiny.pl/7vgvt

PROGRAMY STYPENDIALNE ZAGRANICZNE

https://tiny.pl/wjfff
https://tiny.pl/7vgvt















































