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NEWSLETTER 4-2019 – Konkursy i stypendia badawcze

NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART
1, MINIATURA 3
1. OPUS 17
Konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie
wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim
dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno
dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
Termin naboru: 17 czerwca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
2. PRELUDIUM 17
Konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup
aparatury można pozyskać 30% wartości projektu badawczego. Skład zespołu badawczego może liczyć
co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. Wysokość możliwego do uzyskania finansowania wynosi:

¾¾ 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy;
¾¾ 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy;
¾¾ 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy.
Termin naboru: 17 czerwca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
3. MOZART 1
Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją
badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie
z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla 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.
Termin naboru: nabór ciągły
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
4. MINIATURA 3
Konkurs na pojedyncze działanie naukowe przeznaczony dla badaczy, którzy do tej pory nie realizowali
grantu NCN lub innego grantu krajowego oraz w przeciągu ostatnich 12 lat uzyskali stopień doktora.
W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości do 50 000 zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowe Centrum Nauki termin naboru wniosków w ramach konkursu
Miniatura 3 został przesunięty na pierwszą połowę maja 2019 r.
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NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ: WYMIANA
BILATERALNA Z NIEMCAMI, AKADEMICKIE PARTNERSTWA
1. WYMIANA BILATERALNA Z NIEMCAMI
Trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji
projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy
od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia
2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona
ze środków własnych Wnioskodawcy.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

¾¾ Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec;
¾¾ Koszty pobytu naukowców niemieckich w Polsce.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.
Termin naboru: 28 czerwca 2019 r.
Więcej informacji: h
 ttps://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymianebilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty
2. AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE
Trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Celem
programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Zgodnie z informacjami organizatorów w projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej
współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia
i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:
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¾¾ opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
¾¾ opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
¾¾ organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
¾¾ opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach

biorących udział w projekcie;
¾¾ rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
¾¾ udział w stażach;
¾¾ wymiana studentów oraz pracowników;
¾¾ wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
¾¾ prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
¾¾ rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
¾¾ prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
¾¾ przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
¾¾ nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty
edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.
Termin naboru: 30 maja 2019 r.
Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprzemiedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ: KONKURS MONOGRAFIE
Trwa konkurs Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest finansowanie wydania
najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

¾¾ wysoki poziom naukowy,
¾¾ odkrywczość założeń i waga wyników,
¾¾ oryginalność ujęcia,
¾¾ integralność tematyki i formy,
¾¾ interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Termin naboru: 25 maja 2019 r.
Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

GRANTY FUNDACJI CANON NA BADANIA W JAPONII
Fundację Canon ogłosiła program grantowy Research Fellowship adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii. Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać
od trzech do dwunastu miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon
wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie.
Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopnie zawodowym magistra lub stopniem naukowym
doktora. Od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku.
Termin naboru: 15 września 2019 r.
Więcej informacji: https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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UNIVERSITY OF ALBERTA: POLISH DOCTORAL RESEARCH
FELLOWSHIP
University of Alberta w Kanadzie organizuje konkurs na stypendium wyjazdowe Polish Doctoral
Research Fellowship. Program adresowany jest do młodych polskich naukowców, którzy przygotowują
rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies.
Wysokość przyznanego stypendium wyniesie 27 600 dolarów kanadyjskich.
Wymagania wobec kandyd:

¾¾ dobra znajomość języka angielskiego;
¾¾ udokumentowane badania w formie publikacji naukowych;
¾¾ dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub innego języka ze środkowej Europy.
Termin naboru: 24 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-researchfellowships/poland

