
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ: WYMIANA 
BILATERALNA NAUKOWCÓW, PROGRAM IM. BEKKERA

1. KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-FRANCUSKĄ

NAWA zaprasza do składania wniosków w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową 
naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkret-
nymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, 
zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począw-
szy 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 wyso-
kość 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:

 ¾ Koszty podróży naukowców polskich do Francji;

 ¾ Koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifiko-
walne. 

Termin naboru:  3 lipca 2019 r.

Więcej informacji:   https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/960-wymiana-bilateralna-z-francja

2. WYMIANA BILATERALNA Z CZECHAMI

Trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 
a Republiką Czeską. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów 
badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począw-
szy 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 wyso-
kość 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:

 ¾ Koszty podróży naukowców polskich do Czech;

 ¾ Koszty pobytu naukowców czeskich w Polsce.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifiko-
walne. 

Termin naboru:  18 czerwca 2019 r.

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/970-wymiana-bilateralna-z-republika-
czeska
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3. PROGRAM IM. BEKKERA

Trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem 
programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach 
oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia 
stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej 
w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Zgodnie z informacjami organizatorów 
o udział w programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej 
stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę nauki. Organizatorzy 
nie wprowadzili także ograniczeń w odniesieniu do krajów docelowych wyjazdu. Projekt może być re-
alizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy 
w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., 
a najpóźniej 30 września 2020 r.

W ramach stypendium pokrywane są następujące wydatki:

 ¾ koszty utrzymania (maks. 12 000 PLN miesięcznie), a także dodatek, jeżeli w wyjeździe uczestniczy 
małżonek (2000 PLN miesięcznie) lub małoletnie dzieci (1000 PLN miesięcznie);

 ¾ jednorazowy dodatek mobilnościowy (maks. 12 000 PLN powiększony maks. O 5000 PLN na każdą 
osobę, jeżeli w wyjeździe uczestniczy małżonek lub małoletnie dzieci);

 ¾ dodatek dla opiekuna, jeżeli beneficjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek;

Termin naboru:  18 czerwca 2019 r. 
Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/965-nabor-2019-w-programie-im-bakkera-

otwarty

NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS 17, PRELUDIUM 17, 
MOZART 1, MINIATURA 3

1. OPUS 17 

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-ba-
dawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Termin naboru:  17 czerwca 2019 r.
Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17

2. PRELUDIUM 17

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 
stopnia naukowego doktora.

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. 
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. 

Termin naboru:  nabór ciągły
Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
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4. MINIATURA 3 

Konkurs przeznaczony jest dla badaczy, którzy do tej pory nie realizowali grantu NCN oraz w przecią-
gu ostatnich 12 lat uzyskali stopień doktora. W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia 
w wysokości od 5000 zł do 50 000 zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowe Centrum 
Nauki termin naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 3 rozpocznie się w pierwszej połowie 
maja 2019 r. 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: 
STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wy-
kazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Zgodnie z definicją wprowadzoną 
w Konstytucji dla Nauki młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest dokto-
rantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale 
od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, 
międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub in-
nym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Stypendium 
przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekro-
czyć 5390 zł miesięcznie.

Termin naboru:  31 maja 2019 r.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-
i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

W ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie prowadzony jest nabór wniosków w konkursie Individual 
Fellowships, którego celem jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy 
i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane gran-
ty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Zgodnie z regulaminem konkursu 
naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkole-
niowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach 
Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

1. European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie badań przez okres od 12 do 
24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju 
europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

2. Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. 
krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagra-
niczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza 
powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy. 

Termin naboru:  11 września 2019 r.

Więcej informacji:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/oppor-
tunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;sta-
tusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=
31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=De-
fault;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topic 
SearchTable PageState
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TYGODNIK POLITYKA: NAGRODY NAUKOWE

Trwa nabór do 19. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych 
zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród fina-
łowych w wysokości 5000 zł każda. 

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:

 ¾ pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra 
lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach;

 ¾ uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych 
zgodnie z odrębnymi przepisami.

Termin naboru:  16 czerwca 2019 r.

Więcej informacji:  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,19-
edycja-nagrod-naukowych-polityki.read

BIURO OBSŁUGI BADAŃ I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ APS: 
REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą APS uprzejmie informuje, że regulacje związane 
z aplikowaniem o granty zewnętrzne opisane są w regulaminie zarządzania projektami naukowymi 
(Zarządzenie Rektora nr 137/2018 z dnia 9 maja 2018 r.). Osoby zainteresowane składaniem wniosków 
o granty prosimy o zapoznanie się z jego treścią (http://www.aps.edu.pl/nauka/biuro-obs%C5%82ugi-
bada%C5%84-i-wsp%C3%B3%C5%82pracy-z-zagranic%C4%85/finansowanie-nauki/).
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