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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 

VIII konkurs 
współpracy Polska-
Izrael  

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Temat konkursu dotyczy wszystkich technologicznych 
obszarów. Dofinansowanie będzie przeznaczone na 
wsparcie projektów, które mają na celu wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań gotowych do praktycznego 
zastosowania, mających potencjał rynkowy dla Polski, 
Izraela i Europy. 

Wnioskodawcą po stronie 
polskiej może być: 

- Mikro/małe/średnie 
przedsiębiorstwa 

- Grupy podmiotów 

Nabór wniosków 
prowadzony jest do 
29 czerwca 2022 r. 
do godz. 12.00 

 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowego 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

INNOGLOBO 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Program ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski 
nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej  z 
partnerami zagranicznymi z państw, z którymi Polska 
utrzymuje stosunki dyplomatyczne (za wyjątkiem tych, z 
którymi NCBR regularnie organizuje konkursy 
dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i 
Turcja).  

W ramach konkursu Wnioskodawcy mają możliwość 
uzyskania finansowania na realizację 
międzynarodowych projektów o tematach wpisujących 
się w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji 

Wnioskodawcą po stronie 
polskiej może być: 

- Organizacja prowadząca 
badania i upowszechniające 
wiedzę 
- Mikro/małe/średnie/duże 
przedsiębiorstwa 
- Grupy podmiotów 

Termin składania 
wniosków upływa 
30 września 2022 r. 

 

 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowego 
Centrum Badań i 
Rozwoju 
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PHC Polonium 

Narodowa Agencja 
Wymiany 
Akademickiej 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 
realizujących projekty badawcze, uzgodnione i 
prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i 
partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami 
tam obowiązującymi. 

Projekty składane w ramach naboru mogą być 
realizowane przez okres 12 lub 24 miesięcy, maksymalna 
wysokość finansowania z budżetu NAWA wynosi 25 
000 zł. Środki na Projekty w ramach naboru są 
przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów 
naukowców, z wyłączeniem finansowania samych 
badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być 
zagwarantowane z innych źródeł. 

Uczelnie (między innymi 
podmiotami określonymi w 
ogłoszeniu o konkursie). 

Nabór wniosków 
prowadzony jest do 
30 czerwca 2022 r., 
godz. 15.00 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
NAWA.  

LIDER XIII 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych 
naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem 
badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, 
których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i 
posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 
1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln 
PLN. 

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, 
którą może być organizacja badawcza (publiczna lub 
prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace 
rozwojowe. 

Doktoranci lub nauczyciele 
akademiccy – nie posiadający 
stopnia doktora albo 
posiadający stopień doktora, 
od uzyskania którego nie 
upłynęło 7 lat i są zatrudnieni 
w podmiocie o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i 
nauce 

Nabór od 23 maja 
do 30 czerwca 2022 
r. do godz. 16:15 

 

 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowego 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

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 

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  

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
NAWA. 
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zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie 
efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub 
wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego 
wystąpieniu.  
Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez 
okres od 3 do 12 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie 
projektu może wynieść do 300 tys. zł. 

2) od 1 września do 15 
listopada 2022 roku 
godz. 15:00:00  

Termin wewnętrzny 
na przesłanie aplikacji 
do CWNR  do 20 
maja 2022 r. na 
formularzu 
zgłoszeniowym 

Wspólne projekty 
badawcze pomiędzy 
Polską a Niemcami 

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców 
realizujących projekty badawcze, uzgodnione 
i prowadzone wspólnie przez uprawnionych 
Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. 

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności 
polsko-niemieckich zespołów badawczych. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być 
złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do 
DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. 
Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w 
Polsce i w Niemczech. 
Projekty składane w ramach naboru mogą być 
realizowane przez okres 12 lub 24 miesięcy. 

Z wnioskami o finansowanie 
mogą występować: uczelnie, 
instytuty naukowe Polskiej 
Akademii Nauk, instytuty 
badawcze, Instytuty 
działające w ramach Sieci 
Badawczej Łukasiewicz, 
instytuty międzynarodowe 
lub inne podmioty 
prowadzące głównie 
działalność naukową w 
sposób samodzielny i ciągły, 
posiadające kategorię 
naukową 

Nabór wniosków 
będzie prowadzony do 
30 czerwca 2022r. do 
godziny 15.00 

 

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 

O udział w Programie mogą 
ubiegać się: 

 Studenci 
 Doktoranci 
 Nauczyciele 

akademiccy 

Terminy składania 
wniosków: 

1. 27 maja 2022 r. 
2. 27 maja 2022 r. 

 

 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Polsko-
Amerykańskiej 
Komisji Fulbrighta. 
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lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach 
goszczących w USA, 

2. Fulbright Junior Research Award 2023-24 - 
dla osób przygotowujących rozprawę doktorską 
w polskich instytucjach naukowych. 

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. 

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 

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.  
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podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 
paneli NCN.  

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 
miesięcy.  

Termin wewnętrzny na 
przesłanie aplikacji do 
CWNR 
(granty@umlub.pl):  do 
31 maja 2022 r. 

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.  

 

Termin wewnętrzny na 
przesłanie aplikacji do 
CWNR 
(granty@umlub.pl):  do 
31 maja 2022 r. 

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.  

 

Termin wewnętrzny na 
przesłanie aplikacji do 
CWNR 
(granty@umlub.pl):  do 
31 maja 2022 r. 

Szczegółowe 
informacje znajdują 
się na stronie 
Narodowego 
Centrum Nauki.  
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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  

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 

Wnioski w konkursie 
składane są wspólnie przez 
zainteresowanego naukowca 
i organizację przyjmującą, 
którą może być uniwersytet, 
instytucja badawcza, 
przedsiębiorstwo, MŚP lub 

Termin składania 
wniosków od 13 
kwietnia 2022 r. do  
14 września 2022 r.  

Szczegółowe 
informacje są 
dostępne na stronie 
Komisji 
Europejskiej  
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stowarzyszonym z programem Horyzont Europa lub w 
państwie trzecim niestowarzyszonym z programem 
Horyzont Europa.  

 

inna organizacja z siedzibą w 
państwie członkowskim UE 
lub w kraju stowarzyszonym 
z programem Horyzont 
Europa.  

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  

HORIZON-EIC-2022-
PATHFINDER 
CHALLENGES-01-03 

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać 
dofinansowanie na realizacje projektów z zakresu 
kardiogenetyki mających na celu; 

 zidentyfikowanie jednego lub wielu wariantów genów 
o dużym znaczeniu biologicznym lub innych 
kluczowych cząsteczek związanych z CVD, które 

Szczegóły dotyczące 
warunków i podmiotów , 
które mogą ubiegać się o 
dofinansowanie będą zawarte 
w dokumentacji konkursowej 

Termin składania 
propozycji projektów: 
od 16 czerwca 2022r 
do 19 października 
2022r. 

Szczegółowe 
informacje są 
dostępne na stronie: 

Komisji 
Europejskiej 
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Horizon Europe 
Framework 
Programme 

umożliwiłyby dokładną stratyfikację pacjentów i 
ukierunkowywały lekarza w postępowaniu klinicznym 
i monitorowaniu tych CVD; 

 zidentyfikowanie nowych celów w oparciu o te 
warianty dla określonych wskazań CVD, które 
umożliwiłyby opracowanie pierwszych w swojej 
klasie terapii dla tego samego wskazania; 

 poszukiwanie nowatorskich rozwiązań 
technologicznych, które mogłyby przyczynić się do 
rozwoju i przyspieszenia pierwszych w swojej klasie 
terapii poważnych chorób sercowo-naczyniowych, dla 
których nie są obecnie dostępne żadne skuteczne 
metody leczenia. 

Celem jest utorowanie drogi nowym terapiom 
poważnych schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym 
udaru krwotocznego i niedokrwiennego, tętniaka, 
kardiomiopatii oraz niektórych rodzajów arytmii i innych 
schorzeń, w przypadku których nie ma obecnie 
dostępnych skutecznych metod leczenia. 

 

dostępnej od dnia otwarcia 
naboru. 

 

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 
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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 
Katarzyna Jedynak-Pukas (katarzynajedynakpukas@umlub.pl) 


