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OPUS 18

Finansowanie projektów badawczych, obejmujące także zakup aparatury naukowo- badawczej.
Badania mają mieć charakter badań podstawowych, mogą one obejmować także badania
międzynarodowe. Okres realizacji projektu 12-36 miesięcy

Nabór do dnia 16
grudnia 2019 roku

www.ncn.gov.pl

Finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych, obejmujących badania podstawowe,
których wyniki nie będą miały zastosowania komercyjnego; oczekiwanymi efektami są
międzynarodowe publikacje w recenzowanych czasopismach oraz zaangażowanie młodych
naukowców.
Finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora.
Badania mają mieć charakter badań podstawowych, zespół realizujący projekt może składać się
maksymalnie z trzech osób, okres realizacji projektu 12- 36 miesięcy
Finansowanie dla podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, środki w ramach projektu mogą
być przeznaczone na badania, stypendia doktoranckie, w ramach projektu doktoranci są
zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu badawczego, trwającego od 3 do 6 miesięcy.
Dofinansowanie na projekty badawcze dla osób posiadających stopień naukowy doktora od 2
do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, okres realizacji projektu 12-36 miesięcy.
W ramach projektu dopuszczalne jest finansowanie wynagrodzenia zespołu badawczego,
stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej
oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem
polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.
Finansowanie wyjazdów na zagraniczne stypendia doktoranckie trwające od 3 do 12 miesięcy.
Wnioski składane są bezpośrednio przez doktorantów.

Nabór do dnia 28
października 2019
roku

www.ncn.gov.pl

Nabór do dnia 16
grudnia 2019 roku

www.ncn.gov.pl

Nabór do dnia 16
grudnia 2019 roku

www.ncn.gov.pl

Nabór do dnia 16
grudnia 2019 roku
Nabór ciągły

www.ncn.gov.pl

Nabór do dnia 18
grudnia 2019 roku

Finansowanie rocznego stypendium dla badaczy, którzy nie ukończyli 30 lat i posiadają
udokumentowane osiągnięcia naukowe. Stypendium może być przeznaczone na dowolny cel.

Nabór do dnia 31
października 2019
roku
Nabór do dnia 31
października 2019
roku

https://nawa.gov.pl/nawa/ak
tualnosci/1214-doktoranciotwarty-nabor-wnioskowdo-programu-imiwanowskiej
https://www.fnp.org.pl/start2020-rusza-naborwnioskow/
https://www.gov.pl/web/nau
ka/komunikat-ministranauki-i-szkolnictwa-
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Narodowa Agencja
Wymiany
Akademickiej

Program im.
Iwanowskiej
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Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

START 2020
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Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

Narodowy Program Finansowanie długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym,
Rozwoju Humanistyki edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej
Moduł Dziedzictwo
humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego; priorytetowymi obszarami badawczymi dla

6

Termin składania
wniosków

MOZART

www.ncn.gov.pl

narodowe

projektów w 2019 roku są:
a) Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje,
wspomnienia, nagrania, etc.),
b) Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
c) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
d) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów;

wyzszego-z-dnia-3wrzesnia-2019-r-oustanowieniu-programupod-nazwa-narodowyprogram-rozwojuhumanistyki-i-naborzewnioskow
https://www.euraxess.pl/pl/p
oland/praca-granty

10

Euraxess

Granty i stypendia

Oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i pracowników
naukowych.

Terminy naborów w
załączniku
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Fundacja Humboldta

Roman Herzog
Research
Fellowships

Nabór prowadzony
jest w trybie ciągłym

http://www.humboldtfoundation.de/web/start.htm
l
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DAAD

Stypendia DAAD

Nabór ciągły

13

Unia EuropejskaHoryzont 2020

http://www.research-ingermany.org/en/researchfunding.html
www.cost.eu
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Komisja Europejska

Europejski Program
Współpracy
NaukowoTechnicznej COST
Horyzont 2020

Stypendium kierowane jest do młodych pracowników naukowych (do 35 lat) ze stopniem
doktora lub tuż przed doktoratem. Stypendium, które trwa od 6 do 12 miesięcy umożliwia
przeprowadzenie części badań w Niemczech. Fundacja co roku przyznaje około 12 grantów.
Priorytetowo traktowane są zgłoszenia z dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych. Przy
ocenie pod uwagę brana jest szczególnie jakość przedstawionego projektu badawczego, a
także publikacje zagraniczne kandydata. Warunkiem koniecznym jest również znajomość
języka niemieckiego
Pełną ofertę stypendialną DAAD znajdą Państwo pod linkiem znajdującym się obok. W ofercie
znajdują się między innymi: stypendia na krótko i długoterminowe pobyty badawcze, stypendia
na studia doktoranckie.
Program ma na celu tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią.
Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych
lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.
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Narodowe Centrum
Nauki

Pakt dla Horyzontu
2020

Program Horyzont 2020 jest następcą 7 Programu Ramowego. Informacje o wszystkich
ogłoszonych konkursach znajdują się pod linkami obok.

Oferta skierowana jest do osób, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu
oceny (rozmowy kwalifikacyjnej) w konkursach ERC Starting Grants (dla początkujących
naukowców_ oraz ERC Consolidator Grants (dla doświadczonych naukowców).
Wsparcie będzie polegało na organizacji indywidualnych konsultacji z ekspertami zasiadającymi
w panelach oceniających wnioski w ERC oraz laureatami konkursów ERC dla naukowców
przygotowujących się do rozmowy kwalifikacyjnej z komisją oceniającą wniosek.

Nabór ciągły

http://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal4/deskt
op/en/home.html
http://www.kpk.gov.pl/?p=3
4356
mailto:agnieszka.dobrowols
ka@ncn.gov.pl

sporządził: Karol Mordel
Zespół ds. Projektów
Wydział Prawa i Administracji / Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
e-mail: kamordel@wpia.uni.lodz.pl

