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Aktualne nabory w programach/konkursach krajowych i międzynarodowych 

 

Program/ konkurs Obszar tematyczny/ Cele Wnioskodawca Termin naboru 

 
Strona instytucji organizującej 

nabór 
 

 
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. 

 

 
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. 
 
 
 

Osoba do kontaktu 
Katarzyna Dziki-Michalska 

e-mail: 
katarzyna.michalska@up.lublin.pl 

tel. tel. 81-445-69-70 
 

 
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 

 
Projekty ERC Advanced Grants 

skierowane są do doświadczonych 
badaczy o uznanym dorobku 

naukowym. Zgodnie z wytycznymi 
Rady, mają być to osoby aktywne 

 
Wstępny termin składania 

wniosków: 31 sierpnia 
2021r. 

 
Więcej informacji: 
https://erc.europa. 
eu/funding/advanc 

ed-grants 
 

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
mailto:katarzyna.michalska@up.lublin.pl
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants


 

  

naukowego głównego badacza 
(Lidera). Maksymalna wysokość 
finansowania: 2,5 mln euro. W 

określonych warunkach możliwe jest 
zwiększenie budżetu o 1 000 000 €. 

Maksymalny czas trwania projektu: 5 
lat 

naukowo, które mogą, adekwatnie 
do reprezentowanej 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. 

 
 

Osoba do kontaktu 
Paweł Litwińczuk 

e-mail: 
pawel.litwinczuk@up.lublin.pl 

tel. 81-445-65-99 

 
MINIATURA 5 
 
Narodowe Centrum 
Nauki 

 
Konkurs, do którego mogą być 
zgłaszane wnioski na realizację 

pojedynczego działania naukowego w 
jednej z wymienionych form: badań 

 
O środki może ubiegać się podmiot, 
w którym zatrudniony jest badacz: 
- posiadający w swoim dorobku, co 
najmniej jedną opublikowaną pracę 

 
Od 4 maja do 30 września 

2021 roku 

 
Szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie NCN 
 
 

mailto:pawel.litwinczuk@up.lublin.pl
https://www.ncn.gov.pl/


 

  

wstępnych/pilotażowych, kwerendy, 
stażu naukowego, wyjazdu 
badawczego albo wyjazdu 

konsultacyjnego. 
 

lub w przypadku działalności 
naukowej z zakresu twórczości i 

sztuki: co najmniej jedno dokonanie 
artystyczne lub artystyczno-

naukowe; 
który uzyskał stopień naukowy 

doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 
2009 r. Okres ten może być 

przedłużony zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 pkt 5 lit. a 
warunków oraz regulaminu 
przeprowadzania konkursu 

MINIATURA na działanie naukowe. 
 

 
 

Osoba do kontaktu 
Katarzyna Dziki-Michalska 

e-mail: 
katarzyna.michalska@up.lublin.pl 

tel. tel. 81-445-69-70 

 
Granty Interwencyjne 
NAWA 
 
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. 

 

 
Wnioski składane w Programie 

muszą obejmować działania 
badawcze, których realizacja, ze 

względu na konieczność szybkiego 
reagowania, nie jest możliwa w 

drodze aplikowania o inne istniejące 
mechanizmy finansowania. 

Otrzymanie środków finansowych 
(grantu) możliwe jest tylko 

wówczas, kiedy ubieganie się o 
standardowe źródła finansowania 

mogłoby doprowadzić do utracenia 
unikalnej szansy na rozwiązanie 

ważnego problemu. 
 

Udział w Programie umożliwi 
naukowcom podejmowanie badań 

interwencyjnych we współpracy 

 
Nabór wniosków w będzie 

prowadzony w dwóch 
rundach: 

 
1) od 13 kwietnia do 30 
czerwca 2021 roku godz. 
15:00:00 czasu lokalnego 

(Warszawa), 
 

2) od 1 września do 30 
listopada 2021 roku godz. 
15:00:00 czasu lokalnego 

(Warszawa) 
 

 
Szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie NAWA 
 

Osoba do kontaktu: 
Izabela Czaja-Banasiak 

e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl 
tel. 81 445-69-68 

mailto:katarzyna.michalska@up.lublin.pl
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie


 

  

międzynarodowej oraz 
wypracowanie rozwiązań istotnych 

dla reagowania na przełomowe 
wydarzenia. 

 

 
SONATA BIS 11 
 
NARODOWE CENTRUM 
NAUKI 

 
Celem konkursu jest powołanie 
nowego zespołu badawczego, 

prowadzącego badania naukowe o 
charakterze podstawowym. 

 
Kierownikiem projektu badawczego 

może być osoba, która uzyskała 
stopień naukowy doktora w okresie 

od 5 do 12 lat przed rokiem z 
wystąpieniem z wnioskiem (w 

okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 
grudnia 2016 r.). Okres ten może 
być przedłużony w określonych 

przypadkach. 
Wymagane jest aby osoba ta w 

swoim dorobku naukowym 
posiadała co najmniej jedną 

opublikowaną lub przyjętą do druku 
pracę. W przypadku działalności 
naukowej w zakresie twórczości i 

sztuki, kierownik projektu powinien 
posiadać przynajmniej jedną pracę 

opublikowaną lub przyjętą do druku 
lub przynajmniej jedno dokonanie 

artystyczne bądź artystyczno-
naukowe. 

Okres, z którego należy przedstawić 
dorobek naukowy, to 10 ostatnich 

lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem (począwszy od 2011 r.).  

 

 
Nabór wniosków w 

systemie ZSUN/OSF trwa od 
21 czerwca do 15 września 
2021 r. do godziny 16:00. 

 
Szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie 
Sonata BIS 11 

Osoba do kontaktu 
Katarzyna Dziki-Michalska 

e-mail: 
katarzyna.michalska@up.lublin.pl 

tel. tel. 81-445-69-70 

     

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11
mailto:katarzyna.michalska@up.lublin.pl


 

  

MAESTRO 13 
 
NARODOWE CENTRUM 
NAUKI 

Konkurs na projekty badawcze dla 
doświadczonych naukowców mające 
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. 

Kierownikiem projektu badawczego 
może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora, 
która w roku wystąpienia z 

wnioskiem lub w okresie ostatnich 
10 lat (od 01.01.2011 r. do 

15.09.2021 r., okres ten nie jest 
przedłużany o wskazane w 

formularzu przerwy w karierze 
naukowej) przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem: 
 

- opublikowała co najmniej pięć 
publikacji w renomowanych 

czasopismach/ wydawnictwach 
naukowych polskich lub 

zagranicznych; 
- kieruje lub kierowała realizacją co 

najmniej dwóch projektów 
badawczych wyłonionych w drodze 

konkursów ogólnokrajowych lub 
międzynarodowych (przez 

występowanie w roli kierownika 
projektu rozumie się również 

kierowanie /koordynację pracami 
grupy badawczej w projektach lub 
programach międzynarodowych); 
Uwaga! MINIATURA, UWERTURA, 
ETIUDA i FUGA nie są konkursami 

na projekty badawcze, 
 oraz spełnia co najmniej trzy z 

poniższych kryteriów: 
- była w komitecie naukowym 

Nabór wniosków w 
systemie ZSUN/OSF trwa od 
21 czerwca do 15 września 

2021 r. do godziny 16:00 

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie 
MAESTRO 13 

 
Osoba do kontaktu 

Katarzyna Dziki-Michalska 
e-mail: 

katarzyna.michalska@up.lublin.pl 
tel. tel. 81-445-69-70 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
mailto:katarzyna.michalska@up.lublin.pl


 

  

przynajmniej jednej uznanej 
konferencji międzynarodowej, 

opublikowała co najmniej jedną 
monografię, 

- wygłosiła prezentacje na uznanych 
konferencjach międzynarodowych, 
zdobyła międzynarodową nagrodę 

albo wyróżnienie, 
jest lub była członkiem uznanych 

stowarzyszeń, międzynarodowych 
organizacji naukowych lub 

akademii, 
- ma inne istotne osiągnięcia w 

nauce. 

 
OPUS 22 +LAP 
ZAPOWIEDŹ 
 
NARODOWE CENTRUM 
NAUKI 

 
Konkurs OPUS 22  jest skierowany do 
wszystkich naukowców niezależnie od 

etapu kariery naukowej. 
 
 

 
Jakie możliwości daje konkurs? 

 
Istnieje możliwość realizowania 

projektów badawczych: 
- bez udziału partnerów 

zagranicznych; 
z wykorzystaniem przez polskie 

zespoły badawcze wielkich 
międzynarodowych urządzeń 

badawczych; 
- z udziałem partnerów 

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

ramach ogłaszanych przez instytucje 
partnerskie programów, 

organizowanych we współpracy z 
NCN w oparciu o procedurę agencji 
wiodącej w programie Weave (przy 

 
 

Nabór wniosków w 
systemie ZSUN/OSF 

rozpocznie się 15 września i 
potrwa do 

do 15 grudnia 2021 r. do g. 
16:00. 

 
Szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie 
OPUS 22 + LAP 

 
Osoba do kontaktu 

Katarzyna Dziki-Michalska 
e-mail: 

katarzyna.michalska@up.lublin.pl 
tel. tel. 81-445-69-70 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz
mailto:katarzyna.michalska@up.lublin.pl


 

  

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 ramach współpracy Lead Agency 
Procedure (LAP) w programie 

Weave tj. we współpracy z 
zagranicznymi zespołami 

badawczymi, które występują 
równolegle o środki finansowe na 

realizację tych projektów  
 

badawczych do właściwych dla nich 
instytucji finansujących badania w 

ramach programu Weave; 
- w ramach współpracy LAP w 

programie Weave przy dodatkowym 
udziale partnerów zagranicznych, 

którzy nie ubiegają się o środki 
finansowe na ten cel w ramach 

programu Weave lub z dodatkowym 
wykorzystaniem wielkich urządzeń 

badawczych. 
 

 
INNOGLOBO 
 
 
NARODOWE CENTRUM 
BADAŃ I ROZWOJU 

 
I konkurs w ramach Programu 

INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić 
podmiotom z Polski nawiązanie 

współpracy badawczo-rozwojowej (w 
zakresie różnorodnych obszarów 

 
W ramach konkursu wnioskodawcy 

mają możliwość uzyskania 
finansowania na realizację 

projektów międzynarodowych o 
zróżnicowanych budżetach, 

 
Data ogłoszenia konkursu: 

01/07/2021 
Rozpoczęcie naboru 

wniosków: 01/07/2021 
Zakończenie naboru 

 
Szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie 
INNOGLOBO 

 
Osoba do kontaktu 

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo


 

  

tematycznych) z partnerami 
zagranicznymi z tych państw świata, z 

którymi Polska utrzymuje stosunki 
dyplomatyczne, a NCBR nie 

organizuje regularnie konkursów 
dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich 
krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, 

Niemcy i Turcja). 
 

dotyczących różnorodnych 
obszarów tematycznych, także 

zupełnie niszowych. Wymogami 
stawianymi aplikacjom 

konkursowym jest uczestnictwo w 
projekcie przynajmniej jednego 

partnera zagranicznego oraz 
wpisywanie się zakresu 

tematycznego projektu w aktualną 
Listę Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacji. 
 
 
 

wniosków: 30/11/2021 
Wyniki konkursu –  II 

kwartał 2022 r. 
Publikacja listy rankingowej 

-  II kwartał 2022 r 

Paweł Litwińczuk 
e-mail: 

pawel.litwinczuk@up.lublin.pl 
tel. 81-445-65-99 

 
 
NAUKA DLA 
SPOŁECZEŃSTWA 
 
MINISTERSTWO 
EDUKACJI I NAUKI 

 
 

Celem nowego programu Ministra 
Edukacji i Nauki jest wsparcie 

podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz innych instytucji 

działających na rzecz 
upowszechniania nauki. 

Dofinansowaniem w wysokości od 
100 tys. do 2 mln zł mogą zostać 

objęte projekty stawiające na 
współpracę instytucji naukowych z 

organizacjami pozarządowymi, 
społecznymi i otoczeniem 

gospodarczym. 

 
 

W ramach programu Nauka dla 
Społeczeństwa dofinansowanie na 
realizację projektów, mogą uzyskać 
uczelnie, instytuty naukowe Polskiej 
Akademii Nauk, instytuty badawcze, 

międzynarodowe instytuty 
naukowe działające na terytorium 

RP, Centrum Łukasiewicz oraz 
instytuty działające w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, Polska 
Akademia Umiejętności, Centrum 

Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego, inne podmioty 
prowadzące działalność naukową 
oraz inne jednostki działające na 

rzecz upowszechniania nauki. 

 
 

Nabór wniosków do 
programu zostanie otwarty 
w sierpniu 2021 r. i będzie 

prowadzony w trybie 
ciągłym. Wnioski będzie 

można składać przez 
Zintegrowany System Usług 

dla Nauki − Obsługa 
Strumieni Finansowania 

(OSF) na stronie 
osf.opi.org.pl. 

 
 

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie 

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA 
 

Osoba do kontaktu: 
Izabela Czaja-Banasiak 

e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl 
tel. 81 445-69-68 

 

mailto:pawel.litwinczuk@up.lublin.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki

