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Aktualne nabory w programach krajowych i międzynarodowych: 

Aktualne lub zbliżające się nabory wniosków 

Program/ konkurs Obszar tematyczny/ Cele Wnioskodawca Termin naboru strona www 

Akcje COST 

 

Europejski Program 

Współpracy w 

Dziedzinie Badań 

Naukowo-Technicznych 

 

COST jest najdłużej trwającym europejskim 

programem wspierającym multilateralną współpracę 

pomiędzy badaczami, inżynierami oraz naukowcami 

z Europy. Badania w ramach akcji COST 

finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je 

kraje/ jednostki naukowe. A jedynie koszty 

koordynacji pokrywane są z budżetu COST. 

 

Możliwe działania w ramach akcji COST: 

 Spotkania, warsztaty i konferencje; 

 Granty na udział w konferencjach dla 

doktorantów i młodych naukowców; 

 Short-Term Scientific Missions (STSM); 

 Szkolenia (training schools); 

 Działania upowszechniające i publikacje. 

 

Informacje o nowych Akcjach COST dostępne są na 

stronie MEiN. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do 

nowych akcji COST, a nie będące secondary 

proposers, mogą nadsyłać wnioski do nowych 

akcji od 25 czerwca 2021 r.  

 

Przy naborze liczy się kolejność zgłoszeń. 

Od 25 czerwca 

2021 r. 

 

 

Informacje o nowych 

Akcjach COST dostępne 

są na stronie MEiN. 

Visegrad Grants Celem programu jest wsparcie m.in. rozwoju 

społecznego poprzez zwiększenie świadomość i 

promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz 

ograniczenie nadużywania środków odurzających. 

Dofinansowanie dla projektów można uzyskać w 

ramach trzech programów grantowych: 

Uczelnia wyższa w ramach 

międzynarodowego konsorcjum. 

 

 

Termin składania 

wniosków: do dnia 

1 października 

2021 r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Visegrad Found 

https://www.gov.pl/attachment/d69ff0e6-2dac-4ab9-9ce5-9956d614106c
https://www.gov.pl/attachment/d69ff0e6-2dac-4ab9-9ce5-9956d614106c
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-akcje-cost2
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
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 Visegrad Grants – projekt należy złożyć w 

konsorcjum składającym się z min. trzech 

organizacji z Grupy Wyszehradzkiej. 

 Visegrad+ Grants - projekt należy złożyć w 

konsorcjum składającym się z min. czterech 

organizacji w tym trzy muszą pochodzić z 

różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej i 

przynajmniej jedna z krajów Bałkanów 

Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego. 

 Strategic Grants – projekt należy złożyć w 

konsorcjum składającym się z co najmniej 

czterech organizacji z krajów Grupy 

Wyszehradzkiej z uwzględnieniem jednego z 

priorytetów strategicznych: 

 Sustainability of ideals from 1989; 

 15+ Years of the V4 in the EU; 

 New impetus to the Eastern Partnership and 

EU enlargement (Western Balkans). 

Wspólne projekty 

badawcze pomiędzy 

Polską a Portugalią 

 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 

realizujących projekty badawcze, uzgodnione i 

prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii. 

Środki na Projekty w ramach naboru są 

przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i 

pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania 

samych badań. 

 

Uczelnia wyższa Termin składania 

wniosków: do dnia 

16 lipca 2021 r. do 

godz. 15:00 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej  

 

Polskie Powroty NAWA 

2021 

 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

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. Program 

stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych 

ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w 

Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia 

badań w optymalnych warunkach.  

 

Uczelnia wyższa  

 

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności 

od etapu kariery naukowej: 

    • Młody naukowiec (ścieżka Junior 

scientist) 

    • Doświadczony naukowiec (ścieżka 

Experienced scientist). 

Termin składania 

wniosków: do dnia 

29 lipca 2021 r. do 

godz. 15:00 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej  

 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/polskie-powroty-nawa-2021
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/polskie-powroty-nawa-2021


mlub.edu.pl 

Mistrzowie dydaktyki 

 

Ministerstwo Edukacji i 

Nauki 

Przedmiotem  naboru  jest  wyłonienie  ofert  uczelni,  

które wdrożą  do  praktyk i prowadzenie   zajęć   z   

wybitnie   zdolnymi   studentami   wykorzystując 

opracowany model tutoringu. 

 

W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem 

nauczycieli akademickich wskazanych przez 

Uczelnię będzie: 

1) prowadzenie  zajęć  z wykorzystaniem    modelu    

tutoringu oraz przygotowanie materiałów 

dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu 

podczas niepełnego cyklu kształcenia - co  najmniej  

3  semestry w ramach studiów I lub  II stopnia  lub 

jednolitych studiów magisterskich; dopuszcza się 

możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość (np. e-

learning); 

2) udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i 

ewaluacji projektu 

Uczelnia wyższa Termin składania 

wniosków: do dnia 

30 czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

MEiN 

CEEPUS 2021/2022 

Gotowi do mobilności 

Celem naboru jest wsparcie mobilności 

akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i 

pracowników naukowych w ramach Programu 

CEEPUS na rok 2021/2022. W zbliżającym się roku 

akademickim realizowanych będzie 86 sieci 

akademickich. 

Naukowcy i studenci Terminy składania 

poszczególnych 

aplikacji to: 

 15 czerwca 

2021 na semestr 

zimowy; 

 31 października 

2021 na semestr 

letni; 

 30 listopada – 

Freemover. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

CEEPUS 

2021 IAP  

 

YOUNG PHYSICIAN 

LEADERS 

Celem konkursu jest wyłonienie spośród 

nadesłanych zgłoszeń wybitnych młodych lekarzy 

z różnych krajów o wysokich zdolnościach 

komunikacyjnych i przywódczych, którzy wezmą 

udział w programie Young Physician Leaders (22-

26 października 2021r.), organizowanym w Berlinie 

w powiązaniu ze światową konferencją nt. zdrowia 

(World Health Summit). 

Nominacje do udziału w programie przesyła 

Polska Akademia Nauk. 

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o 

kontakt z Działem Wsparcia Grantowego 

pod numerem 81 448 52 96. 

 

 

Termin nadsyłania 

zgłoszeń do Działu 

Wsparcia 

Grantowego: 14 

czerwca 2021 r. 

Szczegółowe informacje 

są dostępne w 

ogłoszeniu 2021 IAP 

YOUNG PHYSICIAN 

LEADERS 

file:///C:/Users/RENATA~1/AppData/Local/Temp/20210517_Zaproszenie_Ministra_Edukacji_i_Nauki_do_dnia_30062021.pdf
https://www.ceepus.info/default.aspx
file:///C:/Users/renatapiorowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KCXDJ5EG/YPL%20ANNOUNCEMENT2021-1.pdf
file:///C:/Users/renatapiorowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KCXDJ5EG/YPL%20ANNOUNCEMENT2021-1.pdf
file:///C:/Users/renatapiorowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KCXDJ5EG/YPL%20ANNOUNCEMENT2021-1.pdf
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W ramach programu każdy z uczestników weźmie 

udział w: 

- opracowaniu indywidualnego planu działania na 

rzecz rozwoju osobistego przywództwa;  

- wizycie w laboratoriach badawczych na terenie 

Berlina; 

- wydarzeniach World Health Summit. 

Konkurs na 

niekomercyjne badania 

kliniczne w psychiatrii i 

neurologii 

 

Agencja Badań 

Medycznych 

Głównym celem konkursu jest opracowanie 

nowych procedur diagnostycznych i 

terapeutycznych w obszarze psychiatrii i 

neurologii w ramach niekomercyjnych badań 

klinicznych.  

Projekty składane w ramach Konkursu muszą 

posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych 

dotyczących oceny skutków działania produktu 

leczniczego lub wyrobu medycznego. 

Maksymalna wartość projektu: 10.000.000,00 zł 

M.in. uczelnie wyższe; instytuty naukowe 

PAN; instytuty badawcze; Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego; 

podmioty lecznicze dla których podmiotem 

tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna 

(…) 

Termin składania 

wniosków: do dnia 

30 czerwca 2021 r. 

do godziny 12:00 

Szczegółowe informacje 

ukażą się na stronie 

Agencji Badań 

Medycznych 

Konkurs na rozwój 

innowacyjnych 

rozwiązań 

terapeutycznych z 

wykorzystaniem 

technologii RNA 

 

Agencja Badań 

Medycznych 

 

Celem projektów jest przyspieszenie wdrożenia 

innowacyjnych terapii opartych na RNA i 

udostępnienie ich pacjentom w naszym kraju. 

 

Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 

2021 r. Alokacja: 300 mln zł 

Nabór adresowany jest do przedsiębiorstw 

oraz przedsiębiorstw występujących w 

konsorcjum z m.in. uczelnią wyższą 

Termin składania 

wniosków: do dnia 

20 lipca 2021 r. do 

godziny 12:00 

Szczegółowe informacje 

ukażą się na stronie 

Agencji Badań 

Medycznych 

SONATA BIS 11 Konkurs na projekty badawcze mające na celu 

powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane 

przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł 

naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora 

w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z 

wnioskiem. 

 

Uczelnie (między innymi podmiotami 

określonymi w ustawie o NCN). 

Nabór przewidziany 

od 15 czerwca 2021 

r. do 15 września 

2021 r. 

Szczegółowe informacje 

będą ogłoszone na 

stronie Narodowego 

Centrum Nauki. 

MAESTRO 13 Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych 

naukowców mające na celu realizację pionierskich 

badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 

ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 

Uczelnie (między innymi podmiotami 

określonymi w ustawie o NCN). 

Nabór przewidziany 

od 15 czerwca 2021 

r. do 15 września 

2021 r. 

Szczegółowe informacje 

będą ogłoszone na 

stronie Narodowego 

Centrum Nauki. 

https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html
https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/807,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-psychiatrii-i-neurologii-ABM20212.html
https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/833,Konkurs-na-rozwoj-innowacyjnych-rozwiazan-terapeutycznych-z-wykorzystaniem-techn.html
https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/833,Konkurs-na-rozwoj-innowacyjnych-rozwiazan-terapeutycznych-z-wykorzystaniem-techn.html
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/
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dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą 

być odkrycia naukowe. 

 

MINIATURA 5 

Narodowe Centrum 

Nauki 

Konkurs na działania naukowe służące realizacji 

pojedynczych działań naukowych w formie: 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.  

 

Uczelnie (między innymi podmiotami 

określonymi w ustawie o NCN). 

Nabór ciągły do 30 

września 2021 r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowego Centrum 

Nauki. 

Wspólne projekty 

badawcze między Polską 

a Słowacją 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 

realizujących projekty badawcze, uzgodnione i 

prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji. 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie 

mobilności polsko-słowackich zespołów 

badawczych. 

 

Koordynatorem w Projekcie może być osoba 

posiadająca minimum stopień doktora, 

zatrudniona przez Wnioskodawcę. 

Wnioski należy 

składać w terminie 

do 21 czerwca 

2021r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

 

Wspólne projekty 

badawcze między Polską 

a Francją PHC 

Polonium 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 

realizujących projekty badawcze, uzgodnione i 

prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji. 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie 

mobilności polsko-francuskich zespołów 

badawczych. 

 

Koordynatorem w Projekcie może być osoba 

posiadająca minimum stopień doktora, 

zatrudniona przez Wnioskodawcę. 

Wnioski należy 

składać w terminie 

do 22 lipca 2021r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

 

Wspólne projekty 

badawcze pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 

realizujących projekty badawcze, uzgodnione i 

prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. 

Koordynatorem w Projekcie może być osoba 

posiadająca minimum stopień doktora, 

zatrudniona przez Wnioskodawcę. 

Wnioski należy 

składać w terminie 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
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Republiką Federalną 

Niemiec. 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie 

mobilności polsko-niemieckich zespołów 

badawczych. 

 

do 30 czerwca 

2021r. 

 

Wspólne projekty 

badawcze między Polską 

a Słowacją 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 

realizujących projekty badawcze, uzgodnione i 

prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji. 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie 

mobilności polsko-słowackich zespołów 

badawczych. 

 

Koordynatorem w Projekcie może być osoba 

posiadająca minimum stopień doktora, 

zatrudniona przez Wnioskodawcę. 

Wnioski należy 

składać w terminie 

do 21 czerwca 

2021r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

 

TRANS-ATLANTIC 

PLATFORM for Social 

Sciences and 

Humanities: Recovery, 

Renewal and Resilience 

in a Post-Pandemic 

World 

 

Narodowe Centrum 

Nauki 

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów 

tematycznych: 

 zmniejszanie słabości i nierówności, 

 budowanie odporniejszego, bardziej 

aktywizującego i zrównoważonego 

społeczeństwa, 

 wspieranie demokratycznych rządów i 

zaangażowania politycznego, 

 rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających 

społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz 

 zapewnianie skutecznej i precyzyjnej 

komunikacji (w tym komunikacji medialnej). 

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać 

się konsorcja międzynarodowe złożone z 

minimum 3 zespołów badawczych z co 

najmniej 3 krajów biorących udział w 

konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-

Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy). 

Termin składania 

obowiązkowych 

formularzy 

wstępnych: 14 

czerwca 2021 r., 

 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

konkursu 

Granty Interwencyjne  

 

Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej 

Celem programu jest wspieranie współpracy 

międzynarodowej zespołów badawczych lub 

mobilności międzynarodowej naukowców, 

podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, 

nieprzewidziane zjawiska społeczne, 

cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach 

globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja 

projektów w ramach programu umożliwi 

naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej 

wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego 

zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym 

terminie po jego wystąpieniu. 

Naukowcy Nabór wniosków w 

będzie prowadzony 

w dwóch rundach: 

 

1) od 13 kwietnia 

do 30 czerwca 

2021 roku, 

2) od 1 września 

do 30 listopada 

2021 roku  

lub do wyczerpania 

alokacji. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej 

 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
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TRANSCAN-3 ERA-

NET Cofund 

 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy 

krajowych i regionalnych programów w dziedzinie 

badań nad nowotworami. Konkurs obejmuje 

finansowanie projektów z zakresu nowej 

generacji immunoterapii nowotworów (Next 

generation cancer immunotherapy: targeting the 

tumour microenvironment). 

 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 

podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z trzech 

różnych państw, biorących udział w 

konkursie.  

 

Termin składania 

wniosków: 29 

czerwca 2021r. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

NCBR oraz na stronie 

programu. 

 

OPUS 21 

 

Narodowe Centrum 

Nauki 

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 

naukowców na wszystkich etapach kariery 

naukowej. Kierownikiem projektu badawczego 

może być osoba, która w swoim dorobku naukowym 

posiada co najmniej jedną opublikowaną lub 

przyjętą do druku pracę. Do konkursu można złożyć 

wniosek obejmujący badania podstawowe w 

obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. 

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 

48 miesięcy.  

 

Uczelnie (między innymi podmiotami 

określonymi w ustawie o NCN). 

Termin składania 

wniosków upływa 

15 czerwca 2021 r. 

o godz. 16:00. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowego Centrum 

Nauki. 

PRELUDIUM 20 

 
Narodowe Centrum 

Nauki 

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 

naukowców nieposiadających stopnia doktora. W 

konkursie można uzyskać grant w wysokości 

maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na 

finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 

24 lub 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć 

wniosek obejmujący badania podstawowe w 

obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. 

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może 

się składać co najwyżej z trzech osób, w tym 

kierownika projektu i opiekuna naukowego. 

Kierownikiem projektu PRELUDIUM można 

być tylko raz. 

 

Uczelnie (między innymi podmiotami 

określonymi w ustawie o NCN). 

Termin składania 

wniosków upływa 

15 czerwca 2021 r. 

o godz. 16:00. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowego Centrum 

Nauki. 

21. edycja Nagród 

Naukowych „Polityki” 

Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego 

roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu 

zawodowym. Może to być praca doktorska, 

habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, 

zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, 

zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w 

instytucji naukowej. 

Konkurs przeznaczony jest dla młodych 

naukowców (do ok. 35 roku życia). 

  

 

Termin składania 

wniosków upływa 

13 czerwca 2021 r. 

https://www.polityka.pl/

tygodnikpolityka/nauka/

nagrodynaukowe/17444

58,1,zapraszamy-do-21-

edycji-nagrod-

naukowych.read  

https://www.gov.pl/web/ncbr/transcan-3-era-net
https://www.gov.pl/web/ncbr/transcan-3-era-net
https://www.transcan.eu/
https://www.transcan.eu/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-21-edycji-nagrod-naukowych.read
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M-ERA.NET 3 Call 

2021 

 

Narodowe Centrum 

Nauki oraz Narodowe 

Centrum Badań i 

Rozwoju 

 

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze 

dotyczące nauki o materiałach i inżynierii 

materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii 

energetycznych, a także badań nad materiałami na 

potrzeby przyszłych technologii produkcji 

akumulatorów, zgodnie z założeniami 

Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 

podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z co 

najmniej dwóch różnych państw, biorących 

udział w konkursie.  

 

Lista państw biorących udział w konkursie 

dostępna jest na stronie programu. 

 

Termin składania 

wniosków 

wstępnych (tzw. 

pre-proposals): 15 

czerwca 2021 r. 

(12:00 CET) 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Narodowego Centrum 

Nauki, na stronie 

Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju oraz 

na stronie programu. 

V Konkurs TANGO 

 

Narodowe Centrum 

Nauki we współpracy z 

Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju 
 

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek 

naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych 

prowadzących prace koncepcyjne, badania 

przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na 

wynikach badań podstawowych sfinansowanych 

wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. 

W konkursie mogą aplikować: 

 jednostki naukowe 

 konsorcja jednostek naukowych i 

przedsiębiorstw – max 3 podmioty (w 

skład konsorcjum musi wchodzić co 

najmniej jedno przedsiębiorstwo i co 

najmniej jedna jednostka naukowa, 

liderem konsorcjum może być wyłącznie 

jednostka naukowa). 

Nabór wniosków 

będzie trwał od 1 

lutego 2021 r. do 30 

czerwca 2021 r, w 

podziale na rundy: 

 runda II: od 1 

maja 2021 roku 

do 30 czerwca 

2021 r., 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

programu. 

 

Weave-UNISONO 

 

Narodowe Centrum 

Nauki 

Międzynarodowy konkurs w oparciu o procedurę 

agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) na 

dwustronne lub trójstronne projekty badawcze 

dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, 

Szwajcarii, Niemiec i Polski, w którym NCN nie 

pełni roli agencji wiodącej. 

 

Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego. 

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący 

badania podstawowe w obszarze określonym w 

jednym z 25 paneli NCN, zgodnie z zakresem 

wskazanym w warunkach konkursu agencji 

wiodącej. 

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany 

do polskich zespołów badawczych, które 

wspólnie z partnerskimi zespołami 

badawczymi z: Austrii, Czech, Słowenii, 

Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami 

o finansowanie projektów badawczych do 

NCN oraz do jednej (w przypadku projektów 

dwustronnych) lub dwóch (w przypadku 

projektów trójstronnych) właściwych dla nich 

instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, 

ARRS, DFG lub SNSF. 

 

Dopuszczalny jest również udział partnerów z 

Belgii, Luksemburga oraz Chorwacji, o ile 

spełnione są warunki określone w konkursie. 

Planowane terminy 

naboru wniosków 

wspólnych w 2021 

roku w instytucjach 

partnerskich 

pełniących rolę 

agencji wiodących, 

dostępne są na 

stronie NCNu. 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

konkursu. 

ERC Advanced Grant  

 

Dowolna dziedzina nauki.  

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania 

grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się 

zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku 

naukowego głównego badacza (Lidera).  

Projekty ERC Advanced Grants skierowane 

są do doświadczonych badaczy o uznanym 

dorobku naukowym. Zgodnie z wytycznymi 

Rady, mają być to osoby aktywne naukowo, 

które mogą, adekwatnie do reprezentowanej 

Planowany termin 

ogłoszenia: tbc  

 

Więcej informacji:  

https://erc.europa.eu/fun

ding/advanced-grants  

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2021
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v
https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants


mlub.edu.pl 

 

Maksymalna wysokość finansowania: 2,5 mln euro.  

W określonych warunkach możliwe jest zwiększenie 

budżetu o 1 000 000 €.  

Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat  

 

dziedziny i własnej ścieżki kariery, wykazać 

się znaczącymi dokonaniami w ostatniej 

dekadzie.  

Przykłady znaczących osiągnięć:  

• 10 publikacji jako główny autor w uznanych 

międzynarodowych czasopismach 

recenzowanych w danej dziedzinie lub 

interdyscyplinarnych  

• 3 ważne monografie (z których co najmniej 

1 przetłumaczona została na inny język)  

• 5 patentów  

• 10 prezentacji wygłoszonych na zaproszenie 

na lub uczelniach  

• 3 ekspedycje badawcze pod własnym 

kierownictwem  

• Zaangażowanie w organizację 3 uznanych 

międzynarodowych konferencji  

• Międzynarodowe uznanie związane z 

przyznanymi nagrodami  

• Istotny wkład w rozpoczęcie kariery innego 

wybitnego naukowca  

• Uznany wkład w innowacje przemysłowe. 

Wstępny termin 

składania 

wniosków:  

31 sierpnia 2021r.  

EURAXESS Poland Aktualna oferta stypendialna Naukowcy i doktoranci Terminy dostępne 

na stronie Euraxess 

Szczegółowe informacje 

znajdują się na stronie 

Regionalnego Punktu 

Kontaktowego  

W przypadku powyższych konkursów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego- tel. 81 448 52 96:  

Marlena Wosiak (marlena.wosiak@umlub.pl), 

Renata Piórowska (renata.piorowska@umlub.pl).  

http://www.rpklublin.pl/894,euraxess-poland-aktualne-oferty-stypendialne
http://www.rpklublin.pl/894,euraxess-poland-aktualne-oferty-stypendialne
mailto:marlena.wosiak@umlub.pl
mailto:renata.piorowska@umlub.pl

