
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 w oparciu o procedurę 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

POLONEZ BIS 

Program jest skierowany do naukowców zainteresowanych rozwojem w środowisku najlepszych insty-
tucji naukowych w Polsce. Program jest otwarty dla wszystkich kandydatów niezależnie od reprezento-
wanej dyscypliny naukowej, narodowości, wieku oraz płci. Laureaci wybrani w transparentny, bezstron-
ny i rzetelny sposób, w dwuetapowej procedurze prowadzonej przez krajowych i międzynarodowych, 
sami wybiorą instytucję przyjmującą, w której poprowadzą swoje projekty, a także będą mieli okazję 
stworzyć własne plany rozwoju karier.

Program oferuje bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie (53,5 tys. euro 
rocznie brutto), grant badawczy (do 100 tys. euro) oraz kompleksowy program szkoleniowy, który pod-
niesie nie tylko umiejętności naukowe, ale także kompetencje miękkie.

Przebieg programu wesprą 4 instytucje partnerskie:

 ¾ firma CRAC/Vitae z siedzibą w Cambridge, UK, pomoże Stażystom właściwie zaplanować dalszy 
rozwój kariery naukowej,

 ¾ Fundacją Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, podzieli się wiedzą ekspercką w zakresie 
Responsible Research and Innovation oraz zapewni promocję osiągnięć laureatów,

 ¾ Fundacją Startup HUB Poland, zadba o rozwój współpracy naukowców z biznesem,

 ¾ Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, doradzi 
stażystom, jak w praktyce realizować założenia polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych 
(Open Access).

Instytucje przyjmujące

Projekt badawczy można realizować w dowolnie wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski, z wy-
jątkiem instytucji, która nadała Stażyście stopień doktora lub która zatrudniała go w okresie 3 lat 
bezpośrednio przed dniem ogłoszenia konkursu. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi 
projektu badawczego.

Instytucja przyjmująca zapewni Stażystom opiekę naukową mentora w wybranej dziedzinie badań 
i wsparcie asystenta administracyjnego, który pomoże w zarządzaniu projektem. Instytucja przyjmująca 
otrzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

Termin naboru wniosków:   15 wrzesień 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  24 listopada 2021 r.

Więcej informacji:  http://www.polonezbis.eu/

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. 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz
http://www.polonezbis.eu/
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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 5 000 do 50 000 zł na realizację 
działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Budżet konkursu:  15 mln zł

Termin naboru wniosków:   5 maja – 30 września 2021 roku

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

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

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  pro-
wadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Ukrainy, uprawnio-
nych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczo-
ne na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. 
Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczą-
ce wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa 
Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski 
złożone łącznie w Polsce i w Ukrainie. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dzie-
dzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary projektów:

 ¾ komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, 
plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);

 ¾ zarządzanie energią i efektywność energetyczna;

 ¾ ekologia i zarządzanie środowiskiem;

 ¾ nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechno-
logia, bioinżynieria i genetyka;

 ¾ nowe substancje i materiały;

 ¾ nauki społeczne i humanistyczne;

 ¾ technologie obronne.

Termin naboru wniosków:   od 9 września 2021 r. do 28 października 2021 r. do godz. 15:00 

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  7 października 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-pomiedzy-polska-a-ukraina

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina
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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 roku 
2) od 1 września do 30 listopada 2021 roku

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  9 listopad 2021 r.

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

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

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych 
jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mają-
cych na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami 
działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech ob-
szarach:

„Doskonałość naukowa” – służący wspieraniu projektów mających na celu: 

 ¾ podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez 
identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych 
oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,

 ¾ umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,

 ¾ wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,

 ¾ podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,

 ¾ kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,

 ¾ identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,

 ¾ kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;

„Nauka dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na celu: 

 ¾ poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,

 ¾ wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac roz-
wojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk 
w zakresie innowacji,

 ¾ upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
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„Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – służący wspieraniu projektów mających na celu: 

 ¾ rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humani-
stycznych,

 ¾ rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,

 ¾ wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodar-
ki i społeczeństwa,

 ¾ badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,

 ¾ prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tra-
dycji narodowej,

 ¾ badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych oraz postaw patriotycznych,

 ¾ badanie oraz popularyzacja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, 
sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,

 ¾ prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Termin naboru wniosków:   tryb ciągły

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinanso-
wanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych 
we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na 
wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1. programów badawczych Unii Europejskiej;

2. innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifiko-
walnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmują-
ce badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. 
W przypadku takich projektów wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowane-
go za granicą, stanowiąca wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi musi być wyrażona kwotowo.

Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, ini-
cjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą wnioskować o finansowanie w ramach programu, 
jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwro-
towi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem.

Termin naboru wniosków:   tryb ciągły

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://programy.nauka.gov.pl/projekty_miedzynarodowe_wspolfinansowane/

ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwo-
ju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, 
zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym 
obiegu naukowym.

https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/
https://programy.nauka.gov.pl/projekty_miedzynarodowe_wspolfinansowane/
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Planowana maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

1. do 120 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 000 zł – w przypad-
ku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferen-
cji międzynarodowych i międzynarodowej bazie czasopism naukowych:

a.  Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej dostępnej war-
tości wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC (All Science Journal 
Classification) w dniu ogłoszenia konkursu, wynosi:

– co najmniej 50 lub

–  mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie cza-
sopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, według 
stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub

b. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities 
Citation Index;

2. do 80 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 000 zł. roku – w przy-
padku czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1.

Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 (pomoc 
de minimis). Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru wniosków:   od 6 września 2021 r. do 5 listopada 2021 r. (do godz. 16.00)

Formularz wniosku:   system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:   https://programy.nauka.gov.pl/rozwoj_czasopism_naukowych/

POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI

KONKURS GŁÓWNY

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa 
oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy po-
między polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. 
Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemiec-
kich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część fi-
nansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie 
stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współ-
czesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie zwią-
zane z fenomenami nowożytności.

W ramach głównego konkursu można się ubiegać o dofinansowanie projektów naukowo-badaw-
czych odnoszących się do jednego (lub kilku) z czterech priorytetów tematycznych:

1. Transfer kultury i wiedzy

2. Procesy europeizacji

3. Zmiana norm i wartości

4. Wielojęzyczność

Termin naboru wniosków:  do 30 października 2021 r.

Formularz wniosku:  aktualne formularze wniosku, dostępne na stronie www.pnfn.pl

Więcej informacji:  https://www.pnfn.pl/dotacje/glowny-konkurs/

https://programy.nauka.gov.pl/rozwoj_czasopism_naukowych/
https://bbn.uksw.edu.pl/PNFN_konkursy_2021
https://www.pnfn.pl/dotacje/glowny-konkurs/
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UPROSZCZONY KONKURS

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków o dofinansowanie wyda-
rzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostać spełnione:

 ¾ Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnera-
mi. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 ¾ Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbioro-
wych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania. 

 ¾ Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania 
projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środ-
ków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia 
z przyznanej dotacji większego projektu).

 ¾ Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczo-
nego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. 
Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy. 

Termin naboru wniosków:  do 1 grudnia 2021 r.

Formularz wniosku:  aktualne formularze wniosku, dostępne na stronie www.pnfn.pl

Więcej informacji:  https://www.pnfn.pl/dotacje/uproszczony-konkurs/

SPECJALNE KONKURSY 2021

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące 
stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce 
i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro 
na partnerskie projekty badawcze.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku”, analizie mają 
zostać poddane kultury pamięci, ponadto zidentyfikowane mają zostać mocne i słabe strony w po-
strzeganiu danego kraju sąsiedzkiego. Analiza ma także wyjaśnić, dlaczego w niektórych dziedzinach 
istnieją tak duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. 
Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii młodzieży w Polsce 
i w Niemczech.

Konkurs „Niemiecka okupacja Polski 1939–1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” 
– fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. 
Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat nie-
mieckiej okupacji, uwzględniając istotne aspekty, takie jak nowe granice i ustrój okupacyjny, praca 
przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej 
kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa 
wojny w Polsce.

Oba specjalne konkursy, dotyczące kultury pamięci i okresu okupacji, są możliwe dzięki dofinanso-
waniu przez polskie i niemieckie ministerstwo nauki.

Termin naboru wniosków:  do 15 listopada 2021 r.

Formularz wniosku:  aktualne formularze wniosku, dostępne na stronie www.pnfn.pl

Więcej informacji:  https://www.pnfn.pl/dotacje/sonderausschreibung/

https://www.pnfn.pl/dotacje/uproszczony-konkurs/
https://www.pnfn.pl/site/assets/files/2232/pnfn_kultura_pamieci_konkurs_27_07_2021.pdf
https://www.pnfn.pl/site/assets/files/2232/pnfn_okupacja_konkurs_27_07_2021.pdf
https://www.pnfn.pl/dotacje/sonderausschreibung/
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

NABÓR EKSPERTEK I EKSPERTÓW – RUNDA 35

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 30 sierpnia do 17 września 2021 (godz. 16:00).

Formularz wniosku:  baza on-line FNP

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

STYPENDIUM IM. A. VON HUMBOLDTA

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty piąty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium 
Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni 
przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Nabór 
zgłoszeń trwa do 30 września 2021 r. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin 
nauki. Jak informuje FNP jest to ostatnia edycja tego konkursu.

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-runda-trzydziesta-piata/
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