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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 

WIB biotechnologia 

medyczna – 

onkologia 

 

Wirtualny Instytut 

Badawczy 

Konkurs ma na celu wyłonienie Zespołu Badawczego 

lub Zespołów Badawczych prowadzących działalność 

naukową, szczególnie ważną dla realizacji strategii 

rozwoju kraju, służącą rozwojowi innowacyjnych 

produktów. Celem Zespołu Badawczego jest 

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. 

Uczelnie (między innymi 

podmiotami określonymi w 

ogłoszeniu o konkursie). 

 

Termin składania 

wniosków upływa  30 

września 2022 r. do 

godz. 16.00    

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie   

Wirtualnego 

Instytutu 

Badawczego 

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.  

O udział w Programie mogą 

ubiegać się podmioty 

prowadzące badania naukowe 

i prace rozwojowe (w tym 

m.in. uczelnie wyższe). 

Nabór wniosków  

będzie prowadzony: 

1) od 28 marca do 30 

czerwca 2022 roku do 

godz. 15:00:00  

2) od 1 września do 15 

listopada 2022 roku 

godz. 15:00:00  

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

NAWA. 

https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
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Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez 

okres od 3 do 12 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie 

projektu może wynieść do 300 tys. zł. 

BEKKER NAWA - 

Program im. 

Mieczysława 

Bekkera  

Narodowa Agencja 

Wymiany 

Akademickiej 

Celem programu jest wsparcie mobilności 

międzynarodowej doktorantów, naukowców i 

nauczycieli akademickich.  

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców 

reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a 

jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe 

lub akademickie na całym świecie. 

W ramach Programu uprawnione są działania polegające 

na: 

• prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery; 

• pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej; 

• odbyciu stażu podoktorskiego; 

• w przypadku doktorantów realizacji części 

kształcenia; 

• inne formy aktywności naukowej lub akademickiej. 

O udział w Programie może 

ubiegać się: 

• Doktorant 

• Naukowiec lub nauczyciel 

akademicki zatrudniony w 

podmiocie posiadającym 

kategorię naukową. 

Nabór wniosków 

prowadzony jest od 17 

marca do 10 maja 

2021 r. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

NAWA.  

Program 

stypendialny Polsko-

Amerykańskiej 

Komisji Fulbrighta 

Programy stypendialne umożliwiające realizację 

projektu badawczego i/lub dydaktycznego lub studiów w 

USA: 

1. Fulbright Senior Award 2023-24 - 

umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich 

instytucjach akademickich i naukowych 

realizację samodzielnych projektów badawczych 

lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach 

goszczących w USA, 

2. Fulbright Junior Research Award 2023-24 - 

dla osób przygotowujących rozprawę doktorską 

w polskich instytucjach naukowych, 

O udział w Programie mogą 

ubiegać się: 

• Studenci 

• Doktoranci 

• Nauczyciele 

akademiccy 

Terminy składania 

wniosków: 

1. 27 maja 2022 r. 

2. 27 maja 2022 r. 

3. 22 kwietnia 2022 r. 

4. 11 kwietnia 2022 r. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

Polsko-

Amerykańskiej 

Komisji Fulbrighta. 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie
https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/
https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/
https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/
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3. Fulbright Graduate Student Award 2023-24 - 

dla osób zainteresowanych rozpoczęciem 

studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, 

4. Fulbright Specialist 2022-23 - dla polskich 

instytucji zainteresowanych nawiązaniem 

współpracy z wybitnymi amerykańskimi 

specjalistami i specjalistkami oraz wspólną 

realizacją 2-6 tygodniowego projektu. 

PROFESURA 

NAWA 

Narodowa Agencja 

Wymiany 

Akademickiej 

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości 

działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej 

prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i 

naukowe, poprzez włączenie w te działania 

zagranicznych naukowców światowej klasy. 

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na 

okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku 

międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na 

świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. 

Program skierowany jest do 

wybranych instytucji systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki 

m. in. polskich uczelni, 

instytutów naukowych i 

instytutów badawczych. 

Nabór wniosków 

prowadzony jest w 

terminie do 23 maja 

2022 r. do godz. 15:00 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

NAWA. 

Ulam NAWA - 

Program im. 

Stanisława Ulama  

Narodowa Agencja 

Wymiany 

Akademickiej 

Celem programu jest zwiększenie stopnia 

umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji 

naukowych.  

Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno 

uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających 

co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią 

potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w 

prowadzone w nich aktywności naukowe, przede 

wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach 

Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z 

zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną 

dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich 

naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni 

stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w 

naborze). 

O udział w Programie może 

ubiegać się: 

• naukowiec ze stopniem 

naukowym co najmniej 

doktora pracujący za 

granicą (także Polak). 

Wniosek w programie może 

również złożyć naukowiec, 

posiadający co najmniej 

stopień doktora albo 

równorzędny stopień 

uzyskany za granicą, który 

wraz z instytucją polskiego 

systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki uzyskał 

certyfikat Seal of Excellence 

w ramach programu Marie 

Nabór wniosków 

prowadzony jest w 

terminie do 10 maja 

2022 r. do godz. 15:00 

 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

NAWA.  

https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie
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W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których 

celem jest: 

− prowadzenie badań naukowych; 

− odbycie stażu podoktorskiego; 

− pozyskanie materiałów do badań lub publikacji 

naukowej; 

Skłodowska-Curie Actions 

Individual Fellowships edycja 

2020. 

MINIATURA 6 

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 

lipca 2022 r. 

 

Termin wewnętrzny na 

przesłanie aplikacji do 

CWNR 

(granty@umlub.pl):  do 

20 dnia miesiąca w 

którym ma zostać 

złożony wniosek. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

Narodowego 

Centrum Nauki. 

OPUS 23  

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 2022 r. o 

godz. 16:00.  

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

Narodowego 

Centrum Nauki.  

mailto:granty@umlub.pl
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
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PRELUDIUM 21  

Narodowe Centrum 

Nauki 

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 

naukowców nieposiadających stopnia doktora. W 

konkursie można uzyskać grant w wysokości maks. 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 2022 r. o 

godz. 16:00.  

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

Narodowego 

Centrum Nauki.  

POLONEZ BIS 2 

Narodowe Centrum 

Nauki 

Konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze 

realizowane przez naukowców przyjeżdzających z 

zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery 

naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej 

mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów 

badawczych realizowanych w najlepszych polskich 

ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które 

posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej 

cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat 

poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie 

przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w 

Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. 

Uczelnie (między innymi 

podmiotami określonymi w 

ustawie o NCN).  

Termin składania 

wniosków upływa 15 

czerwca 2022 r. o 

godz. 16:00.  

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

Narodowego 

Centrum Nauki.  

Program im. prof. 

Franciszka 

Walczaka  

Narodowa Agencja 

Wymiany 

Akademickiej  

Konkurs daje możliwość wsparcia mobilności 

międzynarodowej badaczy z obszarów nauk 

medycznych. W ramach Programu możliwe są wyjazdy 

trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków 

medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki.  

  

O finansowanie wniosków 

mogą się ubiegać 

indywidualni naukowcy, 

zatrudnieni w polskich 

uczelniach, instytutach lub 

szpitalach klinicznych oraz 

doktoranci.  

Termin składania 

wniosków upływa  

22 kwietnia 2022 r.    

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie   

Narodowej Agencji  

Wymiany  

Akademickiej  

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-im-prof-franciszka-walczaka
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-im-prof-franciszka-walczaka
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-im-prof-franciszka-walczaka
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-im-prof-franciszka-walczaka
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-im-prof-franciszka-walczaka
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-im-prof-franciszka-walczaka
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Medyk NAWA  

Narodowa Agencja 

Wymiany 

Akademickiej  

Konkurs daje możliwość zaproszenia w charakterze 

wykładowców i nauczycieli akademickich 

przedstawicieli zawodów medycznych, mających 

uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz 

posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia 

studentów na kierunkach medycznych, którzy aktualnie 

wykonują ww. zawód za granicą lub prowadzą zajęcia 

dydaktyczne w zagranicznej uczelni, a jednocześnie w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mieszkali i nie byli 

zatrudnieni w Polsce.  

Uczelnie prowadzące 

kształcenie w zawodach 

medycznych  

Termin składania od 

1 marca 2022 r. do 30 

czerwca 2022 r.    

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie   

Narodowej Agencji  

Wymiany  

Akademickiej  

Stypendia rządu 

Łotwy dla 

studentów i 

doktorantów  

10- i 11-miesięczne stypendia dla studentów studiów 

licencjackich, magisterskich oraz uczestników studiów 

doktoranckich z 40 krajów, w tym z Polski.  

Przed złożeniem wniosku należy nawiązać kontakt z 

wybraną uczelnią z Łotwy.  

Stypendium pokrywa koszty zakwaterowania oraz 

diety.  

O stypendia mogą ubiegać 

się studenci studiów 

licencjackich, magisterskich 

oraz uczestnicy studiów 

doktoranckich  

Termin składania 

wniosków: do 19 

czerwca 2022 r.    

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

programu Study in 

Latvia  

MSCA Doctoral 

Networks  

Horizon Europe 

Framework 

Programme  

Sieci doktoranckie MSCA mają na celu wykształcenie 

twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników 

nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe 

wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i 

pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do 

osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. 

Budżet projektów obejmuje wynagrodzenia 

doktorantów, koszty prowadzonych przez nich badań i 

ich szkolenie, działań sieciowych, organizację szkoleń i 

konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie.  

Wnioskodawcą w konkursie 

może być międzynarodowe 

konsorcjum złożone z co 

najmniej 3 instytucji 

(uczelnie, instytucje 

badawcze, przedsiębiorstwa i 

inne) z 3 różnych krajów w 

Europie i poza nią.  

Termin składania 

wniosków od 3 maja 

2022 r. do 15 listopada 

2022 r.  

Szczegółowe 

informacje są 

dostępne na stronie 

Komisji 

Europejskiej  

https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa
https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa
https://www.studyinlatvia.lv/scholarships
https://www.studyinlatvia.lv/scholarships
https://www.studyinlatvia.lv/scholarships
https://www.studyinlatvia.lv/scholarships
https://www.studyinlatvia.lv/scholarships
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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MSCA Postdoctoral 

Fellowships  

Horizon Europe 

Framework 

Programme  

Celem stypendiów MSCA Postdoctoral Fellowships jest 

zwiększenie kreatywnego i innowacyjnego potencjału 

naukowców z tytułem doktora, którzy chcą zdobyć 

nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia, 

międzynarodową, interdyscyplinarną i 

międzysektorową mobilność. Stypendia podoktoranckie 

mogą być realizowane w państwie członkowskim UE, 

w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 

Europa lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z 

programem Horyzont Europa.  

 

Wnioski w konkursie 

składane są wspólnie przez 

zainteresowanego naukowca 

i organizację przyjmującą, 

którą może być uniwersytet, 

instytucja badawcza, 

przedsiębiorstwo, MŚP lub 

inna organizacja z siedzibą w 

państwie członkowskim UE 

lub w kraju stowarzyszonym 

z programem Horyzont 

Europa.  

Termin składania 

wniosków od 13 

kwietnia 2022 r. do  

14 września 2022 r.  

Szczegółowe 

informacje są 

dostępne na stronie 

Komisji 

Europejskiej  

MSCA Staff 

Exchanges 2022  

Horizon Europe 

Framework 

Programme  

Wymiana personelu MSCA promuje innowacyjną 

międzynarodową, międzysektorową i 

interdyscyplinarną współpracę w dziedzinie badań i 

innowacji poprzez wymianę personelu oraz dzielenie się 

wiedzą i pomysłami na wszystkich etapach łańcucha 

innowacji. Program promuje wspólną kulturę badań i 

innowacji, która wspiera kreatywność i 

przedsiębiorczość oraz je nagradza, a także pomaga 

przekształcać pomysły w innowacyjne produkty, usługi 

lub procesy. Jest otwarty na kadrę naukową, techniczną, 

administracyjną i kierowniczą wspierającą działalność 

B+I.  

Wnioskodawcą w konkursie 

może być międzynarodowe 

konsorcjum złożone z co 

najmniej 3 instytucji 

(uczelnie, instytucje 

badawcze, przedsiębiorstwa i 

inne) z 3 różnych krajów w 

Europie i poza nią.  

Termin składania 

wniosków od 6 

października 2022 r. do 

8 marca 2023 r.  

Szczegółowe 

informacje są 

dostępne na stronie 

Komisji 

Europejskiej  

MSCA Cofund 2022 

Horizon Europe 

Framework 

Programme 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na  
nowe lub istniejące programy doktoranckie i programy 

stypendiów podoktorskich w celu rozpowszechniania 

najlepszych praktyk MSCA, w tym międzynarodowych, 

międzysektorowych i interdyscyplinarnych szkoleń 

badawczych, a także międzynarodowej i 

międzysektorowej mobilności naukowców na 

wszystkich etapach ich kariery. 

Wnioskodawcą w konkursie 

może być uczelnia. 

Termin składania 

wniosków od 11 

października 2022 r. do 

9 lutego 2023 r. 

Szczegółowe 

informacje są 

dostępne na stronie 

Komisji 

Europejskiej  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Call for proposals 

on promoting 

mental health 

EU4 Health 

Programme (EU4H) 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości, 

generowanie i udostępnianie wiedzy oraz budowanie 

zdolności w obszarze zdrowia psychicznego. Działania 

obejmą transfer najlepszych praktyk w zakresie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

Konsorcjum złożone z co 

najmniej 3 podmiotów z 3 

różnych państw, w tym 

przynajmniej 1 państwo musi 

być członkiem UE. 

Termin składania 

wniosków do 24 maja 

2022 r. 

Szczegółowe 

informacje są 

dostępne na stronie 

Komisji 

Europejskiej  

Konkursy na 

BADANIA 

KLINICZNE 

ABM/2022/1  

Agencja Badań 

Medycznych 

Konkurs otwarty na niekomercyjne badania kliniczne - 

opracowanie nowych procedur diagnostycznych i 

terapeutycznych w szczególności w obszarach 

medycyny uznanych za priorytetowe w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia oraz chorób o podłożu 

immunologicznym. 

Alokacja: 100 mln zł. 

Uczelnie wyższe (między 

innymi podmiotami 

określonymi w Regulaminie 

Konkursu) 

Termin składania 

wniosków: do 17 maja 

2022 r. do godz. 12.00  

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie  

Agencji Badań 

Medycznych. 

Konkurs na  wyroby 

medyczne 

ABM/2022/2 

Agencja Badań 

Medycznych 

Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie 

opracowania, oceny działania, oceny klinicznej 

innowacyjnych wyrobów medycznych, premiujący 

wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję oraz 

wyroby z zakresu robotyki.  Celem konkursu jest 

wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych w 

zakresie opracowania nowych wyrobów medycznych, 

oceny działania, oceny klinicznej wyrobów oraz ich 

certyfikacji, w szczególności nowych rozwiązań 

opartych o sztuczną inteligencję i robotykę.  

Alokacja: 100 mln zł. 

Przedsiębiorstwa lub uczelnie 

wyższe w konsorcjum z 

przedsiębiorstwem (między 

innymi podmiotami 

określonymi w Regulaminie 

Konkursu) 

Terminy składania 

wniosków: do 30 

czerwca 2022 r. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie  

Agencji Badań 

Medycznych. 

Konkurs na 

niekomercyjne 

badania kliniczne 

typu head-to-head.  

ABM/2022/3 

Agencja Badań 

Medycznych 

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne oceniające 

efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów 

leczniczych w tym samym wskazaniu. Wyniki badań 

head to head pozwolą na optymalizację standardów 

leczenia poprzez wskazanie najefektywniejszych 

klinicznie produktów leczniczych stosowanych w danej 

chorobie na tym samym etapie diagnostyki lub leczenia. 

Alokacja: 100 mln zł. 

Uczelnie wyższe (między 

innymi podmiotami 

określonymi w Regulaminie 

Konkursu) 

Termin rozpoczęcia 

naboru wniosków: III 

kwartał 2022 r. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie  

Agencji Badań 

Medycznych 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2020/1156/text.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2020/1156/text.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2020/1156/text.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2020/1156/text.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2020/1156/text.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2020/1156/text.pdf
https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1191,Konkurs-otwarty-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-ABM20221.html
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1331,Konkurs-dla-przedsiebiorstw-na-finansowanie-opracowania-oceny-dzialania-oceny-kl.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1188,Plany-naukowe-Agencji-Badan-Medycznych-na-2022-roku.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1188,Plany-naukowe-Agencji-Badan-Medycznych-na-2022-roku.html
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Staying Healthy 2022  

Personalised 

blueprint of 

chronic 

inflammation in 

health-to-disease 

transition  

HORIZON Grants 

RIA  

Cel: zachowanie zdrowia w szybko zmieniającym się 

społeczeństwie;   

Konkurs na projekty ukierunkowane na poszukiwanie 

czynników ryzyka, które powodują przejście ze stanu 

zdrowia na chorobę w celu zapewnienia 

spersonalizowanych środków zapobiegawczych lub 

zmniejszających obciążenie chorobami przewlekłymi.  

  

Proponowane projekty mogą obejmować różne etapy 

badań (od badań podstawowych i translacyjnych po 

walidację wyników w warunkach rzeczywistych) i 

powinny zapewnić zaangażowanie użytkowników 

końcowych, w tym obywateli i pacjentów.   

Konsorcjum złożone z co 

najmniej 3 podmiotów z 3 

różnych państw, w tym 

przynajmniej 1 państwo musi 

być członkiem UE.  

Termin składania 

wniosków do 21 

kwietnia 2022 r.  

Szczegółowe 

informacje są 

dostępne na stronie 

Komisji 

Europejskiej  

INNOGLOBO 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Konkurs ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski 

nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej w 

zakresie tematycznym zgodnym z aktualną Listą 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 

 

 

Wnioskodawcą w konkursie 

może być międzynarodowe 

konsorcjum złożone z co 

najmniej 2 instytucji 

(uczelnie, instytucje 

badawcze, przedsiębiorstwa i 

inne) z 2 różnych krajów z 

którymi Polska utrzymuje 

stosunki dyplomatyczne. 

Termin składania 

wniosków do 30 

września 2022 r. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

NCBiR. 

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. 

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w 

trzech filarach: 

Z uwagi na to, że w ramach 

konkursu uczelnia może 

złożyć maksymalnie 4 

wnioski w danym roku 

kalendarzowym, propozycje 

projektów na 2022 r. należy 

przesyłać do Działu Wsparcia 

Grantowego 

(granty@umlub.pl) 

Na podstawie przesłanych 

propozycji, zostaną podjęte 

Nabór wniosków jest 

prowadzony w trybie 

ciągłym. 

Szczegółowe 

informacje dostępne 

są na stronie MEiN. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01;callCode=HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01;callCode=HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01;callCode=HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
mailto:granty@umlub.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki
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Doskonałość naukowa – m.in. podnoszenie jakości 

badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów 

badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki; 

Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów 

zwiększających efektywność współpracy nauki z 

otoczeniem gospodarczym, wspierających 

innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych; 

Humanistyka - Społeczeństwo - Tożsamość. 

decyzje o wyborze projektów 

i dalszym procedowaniu 

wniosków 

Visegrad 4 Ukraine Celem konkursu na małe granty jest pomoc w 

łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców 

przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach 

V4, wzmocnienie zdolności władz lokalnych, instytucji 

publicznych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, które świadczą niezbędną pomoc w 

zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie 

krótko- i średnioterminowej oraz złagodzenie 

potencjalnych napięć między uchodźcami a 

społecznościami lokalnymi wynikających z braku 

informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i 

ekonomicznych. Konkursu obejmuje poniższe obszary: 

• Usługi i pomoc społeczna i psychologiczna (w 

tym pomoc medialna, pomoc zastępcza, 

budowanie zdolności do pracy socjalnej, rozwój 

infrastruktury społecznej itp.). 

• Edukacja i szkolenia (zapewnienie miejsc w 

przedszkolach i szkołach, integracja dzieci, osób 

starszych i grup szczególnie wrażliwych, kursy 

językowe i szkolenia w zakresie innych 

odpowiednich umiejętności itp.). 

• Zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci 

(wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, sport i 

inne odpowiednie zajęcia). 

Do konkursu może przystąpić 

każdy podmiot prawny (z 

wyłączeniem instytucji 

administracji państwowej 

oraz osób fizycznych) z 

Polski, Czech, Węgier, 

Słowacji i Ukrainy. Nie jest 

wymagane partnerstwo z 

innym podmiotem. 

W konkursie Visegrad 4 

Ukraine możliwe jest złożenie 

tylko 1 wniosku przez daną 

Jednostkę organizacyjną 

UML. 

Termin składania 

wniosków: do dnia 1 

maja 2022 r. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie: 

Visegrad Found 

https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/


mlub.edu.pl 

 

• Zatrudnienie (szkolenia i kursy zawodowe dla 

poszczególnych zawodów i branż, wsparcie w 

poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym 

środowisku pracy). 

• Poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. 

osób niepełnosprawnych fizycznie lub 

umysłowo, mniejszości, rodzin wielodzietnych). 

• Inne działania istotne w warunkach lokalnych. 

Preferowane będą projekty do wartości 20 000 EURO. 

Realizacja projektu musi zakończyć się do grudnia 2022 

r. 

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, Belgii – Flandrii, Czech, 

Luksemburga,  Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski, 

w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.  

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do 

polskich zespołów badawczych, które wspólnie z 

partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z 

wnioskami o finansowanie projektów badawczych do 

FWF, GAČR, ARRS, SNSF, DFG, FNR, FWO. 

Uczelnie (między innymi 

podmiotami określonymi w 

ustawie o NCN). 

Wniosek do NCN 

należy złożyć w ciągu 7 

dni kalendarzowych od 

złożenia wniosku 

wspólnego do agencji 

wiodącej. 

Szczegółowe 

informacje znajdują 

się na stronie 

Narodowego 

Centrum Nauki   

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; 81 448 50 36:  

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

Ewa Pawlus-Maciejewska (ewapawlusmaciejewska@umlub.pl 

Karol Salagierski (karolsalagierski@umlub.pl) 
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