
INFORMACJE

Na stronie APS w zakładce NAUKA powstała nowa podstrona Platformy badawcze link do strony.

W zakładce NAUKA powstała nowa podstrona Przewodniki po projektach badawczych link do strony. 
Znajdziecie w niej Państwo Przewodnik dla realizujących wewnętrzne projekty badawcze oraz 
Przewodnik po konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ze strony Otwarte konkursy link do strony.

UWAGA!

TERMIN SKŁADANIA DO BOBIWZ WNIOSKÓW O FINANSOWANIE 
LUB DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Szanowni Państwo, przypominam, że wnioski o finansowanie lub dofinansowanie wraz z załącz-
nikami należy złożyć do BOBiWZ w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych przed datą 
zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy, nie krótszy jednak 
niż 4 dni robocze, co wymaga uzgodnienia z Prorektorem ds. Nauki. 

podstawa prawna: 

Regulamin zarządzania projektami naukowymi w APS – Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora APS 
nr 381/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

NARODOWE CENTRUM NAUKI

OPUS 22 

15 września 2021 r. NCN ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane 
we współpracy LAP w ramach programu Weave. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące tej edycji 
konkursu.

Konkurs OPUS 22 jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery nauko-
wej, którzy planują realizację projektów badawczych:

 ¾ bez udziału partnerów zagranicznych;

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

 ¾ z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ra-
mach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN 
w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą 
ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są 
współorganizowane przez NCN na podstawie procedury agencji wiodącej);

 ¾ w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave, tj. we współpracy z zagra-
nicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych 
projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu 
Weave;

A K A D E M I A  P E D A G O G I K I  S P E C J A L N E J 
I M .  M A R I I  G R Z E G O R Z E W S K I E J
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http://www.aps.edu.pl/nauka/platformy-badawcze/
http://www.aps.edu.pl/nauka/przewodniki-po-projektach-badawczych/
http://www.aps.edu.pl/nauka/biuro-obs%C5%82ugi-bada%C5%84-i-wsp%C3%B3%C5%82pracy-z-zagranic%C4%85/otwarte-konkursy/
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 ¾ w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, 
którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym 
wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Termin naboru wniosków:  do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  24 listopada 2021 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz

MAESTRO 13

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych 
naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, waż-
nych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być 
odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym rów-
nież stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej 
oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu:  20 mln zł

Termin naboru wniosków:  21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  25 sierpnia 2021 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

SONATA BIS 11

Konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badaw-
czego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do 
osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym rów-
nież stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej 
oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, 
która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego de-
cyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów 
we wnioskach OPUS LAP.

Budżet konkursu:  150 mln zł

Termin naboru wniosków:  21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  25 sierpnia 2021 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
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MINIATURA 5

W konkursie mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej 
z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badaw-
czego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania 
naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w kon-
kursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 ¾ posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokona-
nie artystyczne lub artystyczno-naukowe,

 ¾ który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużo-
ny zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania 
konkursu MINIATURA na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden 
stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich,

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5000 do 50 000 zł na realizację dzia-
łania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Budżet konkursu:  15 mln zł

Termin naboru wniosków:  5 maja–30 września 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  9 września 2021 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ

Konkurs adresowany jest do organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, mających 
umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ra-
mach działania „Solidarni z naukowcami”. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań 
podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Ze względu na specyfi-
kę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin:

 ¾ nauki przyrodnicze,

 ¾ nauki inżynieryjne i techniczne,

 ¾ nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

 ¾ nauki rolnicze,

 ¾ nauki społeczne,

 ¾ nauki humanistyczne.

Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatko-
wych ograniczeń tematycznych.

Budżet konkursu:  6,25 mln zł

Termin naboru wniosków:  od 5 maja do 30 lipca 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  9 lipca 2021 r.

Formularz wniosku:  składany przez ePUAP / solidarniznaukowcami@ncbr.gov.pl

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/ncbr/wzmacniamy-wspolprace-polskich-podmiotow-z-
naukowcami-z-bialorusi

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://www.gov.pl/web/ncbr/wzmacniamy-wspolprace-polskich-podmiotow-z-naukowcami-z-bialorusi
https://www.gov.pl/web/ncbr/wzmacniamy-wspolprace-polskich-podmiotow-z-naukowcami-z-bialorusi
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NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

POLSKIE POWROTY NAWA

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom 
powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub 
instytutach badawczych. 

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 ¾ Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist),

 ¾ Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 ¾ ma obywatelstwo polskie,

 ¾ ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 
7 lat przed złożeniem wniosku),

 ¾ w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytu-
cie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała 
w Polsce,

 ¾ może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się 
w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery,

 ¾ w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego 
wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 ¾ wynagrodzenie powracającego naukowca

 ¾ wynagrodzenie osoby zapraszającej

 ¾ wynagrodzenie grupy projektowej

 ¾ adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego

 ¾ przesiedlenie powracającego naukowca

 ¾ komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin naboru wniosków:  od 14 maja do 29 lipca 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  8 lipca 2021 r.

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

WYMIANA POLSKA-FRANCJA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 
i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji. Środki na 
Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wy-
łączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane 
z innych źródeł. 

Termin naboru wniosków:  do 22 lipca 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  1 lipca 2021 r.

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-
badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja
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GRANTY INTERWENCYJNE NAWA, II EDYCJA

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności 
międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska spo-
łeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja 
projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbada-
nie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po 
jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze wzglę-
du na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące me-
chanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy 
ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy 
na rozwiązanie ważnego problemu.

Termin naboru wniosków:  dwie rundy

1) od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

2) od 1 września do 30 listopada 2021 r.

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

NABÓR EKSPERTEK I EKSPERTÓW – RUNDA 33

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza trzydziestą trzecią rundę naboru ekspertek/ekspertów w ra-
mach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie poten-
cjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Zapraszamy specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swo-
ich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR 
realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eks-
perta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada 
wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można 
ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu 
tych zakresach.

Termin naboru wniosków:  od 18 czerwca do 15 lipca 2021 r. do godz. 16:00.

Formularz wniosku:  baza on-line FNP

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-runda-trzydziesta-trzecia/

WSPÓŁPRACA BADAWCZA Z UE

Rząd Szkocji uruchomił grant Saltire Research Awards na współpracę badawczą naukowców ze Szkocji 
i krajów Unii Europejskiej. Finansowanie skierowane jest do naukowców ze wszystkich dziedzin: ar-
tystycznych, humanistycznych i społecznych jak i nauk ścisłych oraz projektów interdyscyplinarnych.

W ramach programu Saltire Research Awards można uzyskać wsparcie nie tylko na nowe projekty, 
ale także na realizowane już badania. W zależności od zaawansowania prac badawczych prowadzony 
jest oddzielny nabór na projekty pilotażowe, warsztaty, wymianę naukową na różnym etapie badań – za-
równo dla młodych naukowców, jak i uznanych badaczy z dorobkiem naukowym. Celem finansowania 
współpracy naukowców ze Szkocji i Unii Europejskiej jest wspieranie innowacyjnych projektów i roz-
wiązań, które umożliwią realizację wspólnych założeń polityki europejskiej.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-runda-trzydziesta-trzecia/
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Budżet konkursu:  3 mln funtów

Termin naboru wniosków:  do 12 lipca 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/3-miliony-funtow-od-rzadu-szkocji-na-wspolprace-
badawcza-z-ue/

MONOGRAFIE

Celem konkursu jest finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej nie-
publikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Pracę do konkursu może zgłaszać 
autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu 
nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 ¾ wysokim poziomem naukowym,

 ¾ odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,

 ¾ integralnością tematyki i formy,

 ¾ interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Termin naboru wniosków:  do 13 września 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  23 sierpnia 2021 r.

Formularz wniosku:  baza on-line FNP

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

COPERNICUS 2022

Konkursu o nagrodę COPERNICUS ma na celu wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, 
którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym do-
robkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także 
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Do nominowania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień 
naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmo-
wane są także autonominacje.

Nominacje powinny zawierać:

 ¾ potwierdzenie wyjątkowych wspólnych osiągnięć obu nominowanych osób – zgodnych z celami na-
grody,

 ¾ listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań,

 ¾ jeden list polecający dla nominowanej pary; w przypadku autonominacji wymagane są dwa takie 
listy,

 ¾ CV kandydatek/ów w formie tabelarycznej (max. dwie strony każde).

Zgłoszenia kandydata:  od 18 maja do 20 lipca 2021 r.

Wysokość nagrody:  200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów

Formularz wniosku:  link do pliku

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-naukowa-
copernicus-2022/

https://www.fnp.org.pl/3-miliony-funtow-od-rzadu-szkocji-na-wspolprace-badawcza-z-ue/
https://www.fnp.org.pl/3-miliony-funtow-od-rzadu-szkocji-na-wspolprace-badawcza-z-ue/
https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.fnp.org.pl/assets/COPERNICUS-2022_Instrukcja_sk%C5%82adanie-nominacji.pdf
https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-naukowa-copernicus-2022/
https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-naukowa-copernicus-2022/
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