
FULBRIGHT POLAND

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, 
który od 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i mię-
dzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i ab-
solwentek programu znajduje się m.in. 60 laureatów Nagrody Nobla i 88 laureatów nagrody Pulitzera. 
W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentek i absolwentów, 
którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. 

1. FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD 2022–2023

Program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem 
stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amery-
kańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego 
z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin 
z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 ¾ są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub
karty stałego pobytu w USA (zielonej karty);

 ¾ przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach instytucjach naukowych;

 ¾ rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;

 ¾ wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;

 ¾ spełniają wymogi formalne wizy J-1;

 ¾ nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA
w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat;

 ¾ preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Termin naboru:  do 28 maja 2021 r.

Więcej informacji:  fulbright.edu.pl/junior-award

2. FULBRIGHT SENIOR AWARD 2022–2023

Program dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. W czasie po-
bytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządo-
wej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendyst(k)a realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-
-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających 
bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 ¾ posiadająco najmniej stopień naukowy doktora;

 ¾ są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub
karty stałego pobytu w USA (zielonej karty);

 ¾ przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach i instytucjach naukowych;

 ¾ rozprawę doktorską ukończą nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;

 ¾ wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;

 ¾ spełniają wymogi formalne wizy J Research Scholar;
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¾ nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA
w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;

¾ preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Termin naboru:  do 28 maja 2021 r.

Więcej informacji:  fulbright.edu.pl/senior-award 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC): STARTING GRANT

Grant dla naukowców ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego 
do 1 stycznia 2021 r. minęło 2–7 lat.  Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału 
promotora. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Budżet projektu może dochodzić do 
2 mln euro.

Termin naboru:  8 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/
starting-grant

STYPENDIA FUNDACJI BOGLIASCO – WŁOCHY

Stypendia Bogliasco są przyznawane uzdolnionym osobom pracującym we wszystkich dyscyplinach 
sztuki i nauk humanistycznych. Aby kwalifikować się do przyznania stypendium, kandydaci powinni 
wykazać się znaczącymi osiągnięciami w swoich dyscyplinach. Stypendia Bogliasco nie są przyznawane 
studentom aktualnie uczestniczącym w programie przyznawania stopni naukowych. Fundacja prefe-
ruje osoby, które czują się komfortowo w kameralnej, międzynarodowej, wielojęzycznej społeczności 
naukowców i artystów.

Termin naboru:  15 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.bfny.org/en/apply

NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW

Nagroda przyznawana przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko 
cenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (może zostać przyznana 
osobie, której stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania 
nagrody) oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub dzia-
łalności wdrożeniowej. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości 
artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

Termin naboru:  30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

DOSKONAŁA NAUKA

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz in-
nych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Program składa się z modułów:

 ¾ Wsparcie konferencji naukowych – wspierana jest realizacja projektów polegających na organizacji
konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań nauko-
wych lub prac rozwojowych.

 Wysokość środków finansowych w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi  od 
20 000 zł do 400 000 zł.

http://fulbright.edu.pl/senior-award
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant
https://www.bfny.org/en/apply
https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera
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 ¾ Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów pole-
gających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym zna-
czeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, 
w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyni-
ków tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu 
tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych 
ograniczeń.

 Wysokość środków finansowych w ramach modułu: „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi  
od 15 000 zł do 80 000 zł.

Warunki udziału w programie:

 ¾ przedstawienie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

 ¾ projekt nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

 ¾ koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;

 ¾ wysokość środków, o które wnioskuje Beneficjent nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji
projektu;

 ¾ wniosek może obejmować tylko jeden projekt.

Termin naboru wniosków:  do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych 
i Inwestycji, e-mail: sekretariat.bpm@mein.gov.pl, tel.: 22 52 92 341, 22 52 92 354, 22 50 17 145, 
22 52 92 352, 22 52 92 751

PROGRAM BEKKER NAWA

Programu Bekker NAWA (program im. Mieczysława Bekkera) ogłasza 25 marca kolejną edycję progra-
mu dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. W programie mogą składać wnioski zarówno rozpo-
czynający swoją drogę zawodową naukowcy, jak i ci, którzy już mogą pochwalić się własnym dorobkiem 
naukowym.

Nowością w tym roku jest to, że program Bekker NAWA otwarty będzie także dla doktorantów.

O udział w programie może ubiegać się:

¾ Doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szko-
łę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

¾ Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posia-
dającym kategorię naukową. 

Termin naboru wniosków:  Informacje o kolejnym naborze wkrótce. 

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Fundacja, realizuje program Monografie, w ramach którego finansuje wydanie oryginalnych, niepubli-
kowanych wcześniej prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W ramach tego programu 
Fundacja finansuje także tłumaczenie na jeden z języków kongresowych prac opublikowanego wcze-
śniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
mailto:sekretariat.bpm@mein.gov.pl
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
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Prace na konkurs powinny charakteryzować się:

a) wysokim poziomem naukowym;
b) odkrywczością założeń i wagą wyników;
c) oryginalnością ujęcia;
d) integralnością tematyki i formy;
e) interesującym i szerokim ujęciem tematu. 

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

 ¾ wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektro-
nicznym PDF), – Link do Bazy Wniosków on-line

 ¾ wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordy-
natorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl bądź wysłać podpisany
formularz zwykłą pocztą na adres Fundacji.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napi-
sanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace 
licencjackie.

Termin naboru wniosków:  15 maja 2021 r.

Następny termin:  13.09.2021 r.

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

WEAVE UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski, które wspólnie z ze-
społami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii (zwanymi dalej partnerskimi 
zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz 
do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) 
właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GACR, ARRS, DFG lub SNSF. 
Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły 
badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspól-
nego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE 
(jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). 
Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski ze-
spół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika 
projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną 
współpracy międzynarodowej.

Termin naboru:  nabór ciągły.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

OPUS 21

Konkurs OPUS 21 przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej na pro-
jekty badawcze. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 
21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 ¾ z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badaw-
czych;

 ¾ we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;

https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2fStart.aspx%3fWybranyJezyk%3dPolski&WybranyJezyk=Polski%5d
mailto:marcinkowska@fnp.org.pl
https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
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 UWAGA: W konkursie OPUS 21 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze 
LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się 
o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w opar-
ciu o procedurę agencji wiodącej;

 ¾ bez udziału partnerów zagranicznych;

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod 
adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin naboru:   15 czerwca 2021 r. do godziny 16:00

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

PRELUDIUM 20

Konkurs PRELUDIUM 20 przeznaczony jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora na pro-
jekty badawcze. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 
210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badaw-
czy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu 
i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod 
adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin naboru:  15 czerwca 2021 r. do godziny 16:00

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/procedura_skladania_wniosku_do_ncn.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/procedura_skladania_wniosku_do_ncn.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
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