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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 

Konkurs Naukowej 
Fundacji Polpharmy o 
stypendium naukowe 
 

Program jest adresowany do młodych naukowców, 
którzy w roku składania wniosku o stypendium 
naukowe nie mają ukończonych 30 lat.  
 
Celem programu jest promowanie i nagradzanie 
najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 10 
stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł. 
 

Uniwersytet Medyczny ma prawo 
rekomendowania trzech kandydatów do 
stypendium.  
  

Osoby zainteresowane 
proszone są o przesyłanie 
wniosków na 
adres: granty@umlub.plw 
terminie do 15 grudnia 
br. do końca dnia. 
 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie UM.  

Program BioLAB 2021-22 
 
Polsko-Amerykańska 
Komisja Fulbrighta 

Program BioLAB to roczny, płatny staż dla 
studentów nauk biologicznych (biologia, 
biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, 
farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich 
instytucjach naukowych: 

 University of Virginia 

 University of Chicago 

 Oklahoma Medical Research Foundation 

 University of Texas, Southwestern Medical 
Center 

Oferta jest skierowana do: 

 Studentów kierunków biologicznych 
(również studiów medycznych). 

 Z pasją do pracy badawczej i 
doświadczeniem w pracy laboratoryjnej. 

 Z wysoką średnią ocen z całego toku 
studiów (minimum 4,0). 

 Gotowych na roczny wyjazd do USA 

 Z bardzo dobrą znajomością języka 
angielskiego. 

 Uczestnikami Programu BioLAB zostają 
osoby z różnych regionów i miast Polski, 

Nabór wniosków na 
rozpoczęcie stażu w roku 
akademickim 2021-2022 
trwa do 1 lutego 2021 r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie: 
https://fulbright.ed
u.pl/biolab/  
 
Osoba kontaktowa: 
Patrycja 
Donaburska, 
patrycja.donabursk
a@fulbright.edu.pl, 
tel. 882-013-012 
 

mailto:granty@umlub.pl
http://umlub.pl/uczelnia/informacje/aktualnosci/art,10265,konkurs-naukowej-fundacji-polpharmy-o-stypendium-naukowe.html
https://fulbright.edu.pl/biolab/
https://fulbright.edu.pl/biolab/
mailto:patrycja.donaburska@fulbright.edu.pl
mailto:patrycja.donaburska@fulbright.edu.pl
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mniejszości, czy środowisk 
defaworyzowanych. 

AAL Call 2021  
 
Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Program Active and Assisted Living Programme to 
program badawczo-rozwojowy, który wspiera 
projekty wykorzystujące technologie informacyjno 
– komunikacyjne (ICT) by poprawić jakość życia ludzi 
starszych. 
 
Temat konkursu: „Advancing Inclusive Health & 
Care Solutions for Ageing Well in the new decade”. 
 
Szczególnie podkreślone są obszary: 

 inclusive health & care approach (health 
prevention, preservation of physical & mental 
health, social participation),  

 the stimulation and upscaling of innovation in 
active & healthy ageing through health & care 
eco-systems and  

 the accessibility of digital solutions to end 
users, e.g through education for greater e-
literacy. 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 
podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z trzech 
różnych państw, biorących udział w 
konkursie.  
 
Lista państw biorących udział w konkursie 
zostanie udostępniona w połowie grudnia na 
stronie programu.  
 
Narzędzie do poszukiwania partnerów 
dostępne jest na stronie: https://aal-
europe.force.com/s/  

Nabór wniosków 
wstępnych planowany 
jest w I kwartale 2021 r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
programu. 

JPI AMR Call 2021 
 
Narodowe Centrum 
Nauki 

Sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on 
Antimicrobial Resistance) wspiera badania z zakresu 
oporności na antybiotyki realizowane przez 
międzynarodowe zespoły badawcze. 
 
Konkurs na projekty badawcze poświęcone 
antybiotykooporności pn. „One Health 
interventions to prevent or reduce the 
development and transmission of AMR.” 
 
Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest 
w szczególności do zespołów badawczych, które 
wykorzystają podejście One Health, aby: 

 zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i 
transmisję oporności na antybiotyki lub 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 
podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z trzech 
różnych państw, biorących udział w 
konkursie.  
 
Lista państw  biorących udział w konkursie 
dostępna jest na stronie: 
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-
calls/upcoming-calls/interventions-and-
transmission-call-2021/  

Nabór wniosków 
wstępnych rozpocznie się 
na początku 2021 r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie: JPI 
AMR oraz na 
stronie NCN.  
 

http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2021/
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2021/
https://aal-europe.force.com/s/
https://aal-europe.force.com/s/
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http://www.jpiamr.eu/
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/upcoming-calls/interventions-and-transmission-call-2021/
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/upcoming-calls/interventions-and-transmission-call-2021/
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/upcoming-calls/interventions-and-transmission-call-2021/
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https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-19-zapowiedz-13-edycji-konkursu-jpiamr
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 opracować, wdrożyć, ocenić i porównać 
interwencje, które będą miały istotny wpływ na 
zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i 
transmisji antybiotykooporności w obrębie i 
pomiędzy różnymi obszarami One Health 
(ludzie, zwierzęta, środowisko). 

EuroNanoMed Call 2021 
 
Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 
 

Program zajmuje się tematyką nanomedycyny, czyli 
zastosowaniem nanotechnologii dla zdrowia.  
 
W ramach konkursu planowane jest sfinansowanie 
międzynarodowych i interdyscyplinarnych 
projektów dot. przynajmniej jednego z 
wymienionych obszarów:  

 Regenerative medicine 

 Diagnostics 

 Targeted delivery systems 
 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 
podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z trzech 
różnych państw, biorących udział w 
konkursie.  
 
Wymagany jest udział przynajmniej jednego 
przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum 
realizującym projekt. Jest to warunek 
konieczny do uzyskania dofinansowania 
również przez pozostałych polskich 
partnerów. 
 
Lista państw  biorących udział w konkursie 
dostępna jest na stronie: 
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-
joint-call-2021/  
 
Narzędzie do poszukiwania partnerów 
dostępne jest na stronie: Partner Search 
Tool. 
 

Wstępny termin naboru 
wniosków skróconych 
(tzw. pre-proposals): 21 
stycznia 2021r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie: 
EuroNanoMed oraz 
na stronie NCBR.  
 
Osoba kontaktowa 
w NCBR:  
Marcin 
Chmielewski 
+48 22 39 07 109 
marcin.chmielewsk
i@ncbr.gov.pl 

ERA PerMed JTC 2021 
 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Program ERA PerMed (ERA-NET on Personalised 
Medicine) skupia się na wsparciu badań związanych 
z nowoczesnymi metodami opieki nad pacjentem 
(medycyna personalizowana).  
 
Temat konkursu: „Multidisciplinary research 
projects on Personalised Medicine – development 
of clinical support tools for personalised medicine 
implementation”. 
 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 
podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z trzech 
różnych państw, biorących udział w 
konkursie.  
 
Lista państw  biorących udział w konkursie 
dostępna jest na stronie: PRE-
ANNOUNCEMENT JTC 2021 » ERA PerMed 
 

Wstępny termin naboru 
wniosków skróconych 
(tzw. pre-proposals): 4 
marca 2021r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie: PRE-
ANNOUNCEMENT 
JTC 2021 » ERA 
Permed 
 
Osoba kontaktowa 
w NCBR:  

https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/
https://etp-nanomedicine.eu/about-nanomedicine/european-nanomedicine-map/
https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/euronanomed-iii/v-konkurs-jtc-2021/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2021/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2021/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2021/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2021/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2021/
http://www.erapermed.eu/pre-announcement-jtc-2021/
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Temat obejmuje trzy obszary, które muszą być ujęte 
w każdym, finansowanym projekcie: 

(1) Translating basic to clinical research and 
beyond (Pre-Clinical Rresearch and Clinical 
Research), 

(2) Data and Information and Communication 
Technology (Towards application in Health 
Care) 

(3) Research towards responsible 
implementation in Health Care (Health 
Economic Research and Ethical, Legal and 
Social Aspects). 

Narzędzie do poszukiwania partnerów 
dostępne jest na stronie: 
https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed  

Marcin 
Chmielewski 
+48 22 39 07 109 
marcin.chmielewsk
i@ncbr.gov.pl 

European Joint 
Programme on Rare 
Diseases (EJP RD) Call for 
Proposals 2021 

 
Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Temat konkursu: „Social sciences and Humanities 
Research to improve health care implementation 
and everyday life of people living with a rare 
disease”. 

 
Finansowane projekty powinny dotyczyć 
przynajmniej jednego z następujących obszarów 
tematycznych: 

 „Health & social care services research to 
improve patient and familial/household health 
outcomes 

 Economic Impact of Rare diseases 

 Psychological and Social Impact of Rare diseases 

 Studies addressing the impact/burden of the 
delay in diagnosis and of the lack of therapeutic 
intervention. 

 e-Health in rare diseases: Use of innovative 
technology systems for care practices in health 
and social services 

 Development and enhancement of health 
outcomes research methods in rare diseases 

 Effects of pandemic crisis and the global 
outbreak alert and response on the rare disease 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 
podmiotów (w tym m.in. uczelnie) z trzech 
różnych państw, biorących udział w 
konkursie.  
 
Lista państw  biorących udział w konkursie 
dostępna jest na stronie: EJP RD – JTC2021 – 
EJP RD (ejprarediseases.org). 
 
Narzędzie do poszukiwania partnerów 
dostępne jest na stronie: EJP RD - JTC2021 
Matchmaking (eventtia.com) 

Wstępny termin naboru 
wniosków skróconych 
(tzw. pre-proposals): 16 
luty 2021r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie: EJP 
RD – JTC2021 – EJP 
RD 
(ejprarediseases.or
g) 
 
Osoba kontaktowa 
w NCBR:  
Marcin 
Chmielewski 
+48 22 39 07 109 
marcin.chmielewsk
i@ncbr.gov.pl 

https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://live.eventtia.com/en/jtc2021matchmaking
https://live.eventtia.com/en/jtc2021matchmaking
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
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field, and the emergence of innovative care 
pathways in this regard.” 

 

Inne tematy badawcze są możliwe, o ile koncentrują 
się na badaniach SSH i nie znajdują się na liście 
tematów wykluczonych, podanej na stronie EJP RD 
– JTC2021 – EJP RD (ejprarediseases.org). 

INFOSTRATEG - 
strategiczny program 
badań naukowych i prac 
rozwojowych 
„Zaawansowane 
technologie 
informacyjne, 
telekomunikacyjne i 
mechatroniczne” 

 
Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój 
polskiego potencjału SI poprzez opracowanie 
rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i 
blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie 
w praktyce.  
 
Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się 
w zakres tematyczny I konkursu należy: 

 Utworzenie zbiorów danych testowych i 
stworzenie na ich bazie standardów wyboru 
najlepszych rozwiązań; 

 Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w 
sztucznej inteligencji; 

 Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej 
polskich zespołów informatycznych; 

 Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie 
maszynowe podnoszących jakość produktów/ 
usług i efektywność procesów. 

Z zakresu tematycznego programu wybrano 2 
tematy: 
A. Rozpoznawanie obrazów medycznych w 

zakresie: 

 dróg oddechowych (w szczególności w zw. z 
zagrożeniami COVID), 

 raka piersi u kobiet, 

 raka prostaty u mężczyzn; 

B. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake 
newsów. 
 

Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, 
konsorcja składające się z jednostek 
naukowych, przedsiębiorców oraz innych 
podmiotów. 

Od 4 stycznia do 26 
lutego 2021 roku (do 
godz. 16:00). 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
NCBR. 

https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ejprarediseases.org/index.php/early-announcement-jtc2021/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/aawansowane-technologie-informacyjne-telekomunikacyjne-i-mechatroniczne-infostrateg/infostrateg-i-konkurs/
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Konkurs ofert nr 1/2020 
na wyłonienie Zespołów 
Badawczych 
prowadzących działalność 
naukową w formie 
programu Wirtualny 
Instytut Badawczy (WIB) 
w dziedzinie 
biotechnologia medyczna 
– onkologia 
 
Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – PORT  

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w 
skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim 
potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych.  

Przykładowa tematyka badawcza w ramach obszaru 
biotechnologia medyczna – onkologia może dot.: 
• onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii 
immuno-onkologicznych; 
• zapobiegania nawrotom chorób 
nowotworowych, przez poznanie ich 
mechanizmów i wypracowanie odpowiednich 
interwencji; 
• diagnostyki: wytworzenia selektywnych, 
specyficznych i kosztowo-efektywnych markerów 
do wczesnej detekcji chorób nowotworowych; 
• wyjaśnienia mechanizmów i procesów 
kluczowych dla rozwoju nowotworów; 
• innych, istotnych terapeutycznie i społecznie 
tematów z obszaru biotechnologii medycznej – 
onkologii. 

Celem finansowanego Zespołu Badawczego ma być 
opracowanie nowej technologii lub grupy 
technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i 
standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i 
wdrożenia, w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) lat od 
rozpoczęcia prac. 

Do udziału w programie uprawnione są m.in. 
uczelnie. 

Od 1 do 12 marca 2021r. 
do godz. 16:00. 
 
Przewidywany termin 
rozstrzygnięcia: sierpień 
2021 r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Wirtualnego 
Instytutu 
Badawczego. 
 
Szczegółowych 
informacji udzielają 
pracownicy 
Departamentu WIB 
pod numerem: 
71 734 76 68. 
 

CHIST-ERA Call 2020  

 
Narodowe Centrum 
Nauki 

Temat konkursu: „Advanced Brain-Computer 
Interfaces for Novel Interactions”. 
 
Wstępny zakres merytoryczny tematu dostępny jest 
na stronie: 
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-
keywords 
 
Keywords: Human-machine interaction, brain-
computer interface, augmented brain-computer 

Konsorcjum złożone z przynajmniej trzech 
zespołów badawczych pochodzących z co 
najmniej trzech krajów biorących udział w 
konkursie (wstępna lista krajów 
zainteresowanych udziałem w konkursie 
opublikowana jest na stronie sieci CHIST-
ERA).  
 
Narzędzie do poszukiwania partnerów 
zostanie uruchomione w grudniu 2020r.  

Przewidywany termin 
składania wniosków 
wstępnych: 15 lutego 
2021 r. 

Więcej informacji: 
https://www.chiste
ra.eu/call-2020-
draft-topics-
keywords    
 
Wkrótce także na 
stronie NCN. 

https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/?smclient=ddf3fb79-a343-4bb5-9667-abbb135de760&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/?smclient=ddf3fb79-a343-4bb5-9667-abbb135de760&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/?smclient=ddf3fb79-a343-4bb5-9667-abbb135de760&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://www.chistera.eu/call-2020-draft-topics-keywords
https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era
https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era
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interface, pervasive sensing and computing, 
collaboration, virtual reality, augmented reality, 
cyber-physical systems, cyber-human systems     
 

ERC Starting Grants  

 

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).  
Maksymalna wysokość finansowania: 1,5 mln euro. 
W określonych warunkach możliwe jest zwiększenie 
budżetu o 500 000 €.  
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat  
 
 

Projekty ERC Starting grants skierowane są 
do młodych naukowców, posiadających tytuł 
doktora od przynajmniej 2, a maksymalnie 
od 7 lat. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają 
być to osoby rozpoczynające swoją 
samodzielną pracę naukową, które jednak 
mogą pochwalić się już znaczącymi 
dokonaniami naukowymi adekwatnymi do 
etapu kariery naukowej oraz dziedziny (np. 
przynajmniej jedną ważną publikacją bez 
udziału promotora, innymi ważnymi 
publikacjami w międzynarodowych 
czasopismach recenzowanych jako pierwszy 
autor, prezentacjami na uznanych 
konferencjach międzynarodowych, 
patentami, nagrodami).  
 

Planowany termin 
ogłoszenia:  
12 stycznia 2021r.  
 
Wstępny termin składania 
wniosków:  
9 marca 2021r.  

Więcej informacji:  
https://erc.europa.
eu/funding/starting
-grants    
 

ERC Consolidator 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).  
Maksymalna wysokość finansowania: 2 mln euro.  
W określonych warunkach możliwe jest zwiększenie 
budżetu o 750 000 €.  
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat  
 

Projekty ERC Consolidator Grants skierowane 
są do naukowców, posiadających tytuł 
doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie 
od 12 lat. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają 
być to osoby cechujące się niezależnością i 
dojrzałością naukową. Muszą one 
dodatkowo wykazać się znaczącymi 
dokonaniami naukowymi adekwatnymi do 
etapu kariery naukowej oraz 
reprezentowanej dziedziny (np. kilkoma 
ważnymi publikacjami bez udziału 
promotora, innymi ważnymi publikacjami w 
międzynarodowych czasopismach 
recenzowanych jako pierwszy autor,  
prezentacjami na uznanych konferencjach 
międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Planowany termin 
ogłoszenia:  
21 stycznia 2021r.  
 
Wstępny termin składania 
wniosków: 20 kwietnia 
2021r. 

Więcej informacji:  
https://erc.europa.
eu/funding/consoli
dator-grants  

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
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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).  
Maksymalna wysokość finansowania: 2,5 mln euro.  
W określonych warunkach możliwe jest zwiększenie 
budżetu o 1 000 000 €.  
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat  
 

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 
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.  
 

Planowany termin 
ogłoszenia:  
20 maja 2021r.  
 
Wstępny termin składania 
wniosków:  
31 sierpnia 2021r.  

Więcej informacji:  
https://erc.europa.
eu/funding/advanc
ed-grants    

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. Zgłaszane projekty 

Do udziału w programie uprawnione są m.in. 
uczelnie. 

Nabór wniosków jest 
prowadzony w trybie 
ciągłym do 31 grudnia 
2020 r. do godz. 15:00 
czasu lokalnego dla 
Warszawy lub do 
wyczerpania alokacji. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowej Agencji 
Wymiany 
Akademickiej 

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie


mlub.edu.pl 

powinny obejmować międzynarodową współpracę 
zespołów badawczych lub mobilność naukowców, 
przy czym realizowane działania powinny mieć 
charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający 
umiędzynarodowieniu aktywności naukowej 
Wnioskodawcy. 

Program wymiany 
osobowej studentów i 
naukowców w ramach 
współpracy bilateralnej – 
oferta wyjazdowa na rok 
akademicki 2021/22 
 
Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej 

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji 
polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie 
współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez 
wymianę osobową studentów i pracowników 
naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe 
pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie 
Programu krajami partnerskimi oraz współpracę 
bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. 

O udział w Programie mogą ubiegać się m.in. 
studenci, doktoranci, absolwenci szkół 
wyższych, nauczyciele akademiccy. 

Nabór wniosków odbywa 
się w okresie od dnia 1 
października 2020 r. do 
dnia 18 grudnia 2020 r. do 
godz. 15:00 (w przypadku 
Japonii – nabór do 31 
marca 2021; w przypadku 
Meksyku – nabór 
wniosków do września 
2021 r.) 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowej Agencji 
Wymiany 
Akademickiej 

Program START 

 
Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej 

Konkurs na roczne stypendia dla wybitnych młodych 
uczonych ze znaczącymi sukcesami w swojej 
dziedzinie nauki. Celem programu jest wyróżnienie 
najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich 
do dalszego rozwoju naukowego przez 
umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy 
badawczej. 

 

Młodzi naukowcy, którzy: 
- mają dorobek udokumentowany 
publikacjami (artykuły w uznanych 
periodykach naukowych lub pozycje 
książkowe); 
- są doktorantami bądź doktorami w Polsce 
lub wykonują prace B+R* w Polsce w 
podmiocie, którego jednym z celów 
statutowych jest prowadzenie badań 
naukowych lub prac rozwojowych; 
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku 
składania wniosku. 

Termin składania 
wniosków upływa 
18.12.2020 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej 

Konkurs 5/1.1.1/2020 – 
Szybka ścieżka – 
Koronawirusy 

 

POIR 

W ramach projektu możliwe do sfinansowania są 
badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace 
rozwojowe (ew. uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe), których efektem jest 
opracowanie innowacyjnego rozwiązania 

możliwego do wdrożenia w działalności 
gospodarczej 

 

• przedsiębiorstwa, 
• konsorcja przedsiębiorstw, 
• konsorcja naukowo-przemysłowe 
(składające się z max. 3 podmiotów, w tym 
min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki 
naukowej).  
 
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo 
 

Konkurs jest podzielony 
na trzy rundy. Terminy 
naboru ostatniej III rundy: 
 
25 lipca – 31 grudnia 2020 
r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowego 
Centrum Badań i 
Rozwoju 
 
 
 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy/ogloszenie
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/
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Zakres tematyczny: Przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym 
uwzględnieniem pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach obszarów: 

 

OBSZAR I – Zestawy oraz urządzenia do szybkiej 
diagnostyki koronawirusów przeznaczone do 
użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod 
nadzorem specjalistycznym 

 

OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-
rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania 
dla istniejących leków oraz opracowanie 
innowacyjnych produktów leczniczych do terapii 
zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 
oraz szczepionki przeciwwirusowej 

 

OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające 
rozprzestrzenianie się pandemii (w tym 
koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz 
Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy 
bezpieczeństwa biologicznego i ochrony 
społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania 
w stanach zagrożenia epidemiologicznego 
 

 

CEUS-UNISONO 
Narodowe Centrum 
Nauki  
 

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach 
programu CEUS we współpracy wielostronnej 
z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii, 
Czech oraz Słowenii. 

Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać 
kryterium badań podstawowych i obejmować 
badania zaplanowane do realizacji we współpracy 
dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z 
krajów uczestniczących w programie CEUS.  

Zespoły badawcze - partnerstwa dwu lub 
trójstronne pomiędzy Polską a Austrią, 
Czechami, Słowenią. 
 
Wniosek składany przez uczelnię. 

Nabór wniosków krajowych 
w konkursie CEUS-UNISONO 
zostanie zamknięty w dniu 
31 grudnia 2020 r. o godz. 
16:00. 
 
Nabór wniosków w agencji 
ARRS jako agencji wiodącej 
prowadzony będzie od 28 
listopada 2020 r. do 14 
stycznia 2021 r., jednakże w 
NCN w przypadku wniosków 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
konkursu 
 
 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020
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Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin 
naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 
lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią 
– również 48 miesięcy. 

 Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na 
początku 2021 r. 
 
W związku z uruchomieniem w austriackiej agencji 
wiodącej szybkiej ścieżki oceny merytorycznej 
wniosków o finansowanie projektów badawczych 
dotyczących badań nad kryzysami o charakterze 
epidemii lub pandemii, dodatkowo możliwe jest 
wnioskowanie o finansowanie projektów 
badawczych dotyczących tego typu badań, we 
wszystkich dyscyplinach nauki planowanych do 
realizacji we współpracy zespołów badawczych z 
Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z 
Niemiec lub Szwajcarii lub Luksemburga. 
 

wspólnych składanych w 
agencji słoweńskiej ARRS 
jako agencji wiodącej, 
wnioski krajowe w systemie 
ZSUN/OSF muszą zostać 
złożone nie później niż do 31 
grudnia 2020 r. do godz. 
16:00.  
 
Po tym terminie wnioski 
krajowe w konkursie CEUS-
UNISONO nie będą 
przyjmowane w NCN.  
 
Współpraca NCN z 
agencjami FWF, GAČR i ARRS 
będzie kontynuowana 
począwszy od 2021 r.  

 

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:  

Barbara Gargała (barbara.gargala@umlub.pl),  

Agnieszka Dubiel (agnieszka.dubiel@umlub.pl), 

Ewelina Łopucka (ewelina.lopucka@umlub.pl), 

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

http://www.rpklublin.pl/894,euraxess-poland-aktualne-oferty-stypendialne
http://www.rpklublin.pl/894,euraxess-poland-aktualne-oferty-stypendialne
http://www.rpklublin.pl/894,euraxess-poland-aktualne-oferty-stypendialne
mailto:barbara.gargala@umlub.pl
mailto:agnieszka.dubiel@umlub.pl
mailto:ewelina.lopucka@umlub.pl
mailto:marlena.wosiak@umlub.pl

