
NARODOWE CENTRUM NAUKI – ZAPOWIEDZI NOWYCH 
KONKURSÓW

1.	MINIATURA – konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań 
podstawowych przeznaczony dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora 
w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i które nie kierowały i nie 
kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypen-
dia doktorskie lub staże finansowane przez NCN. W ramach konkursu możliwe bę-
dzie uzyskanie finansowania na badania wstępne, kwerendy biblioteczne i wyjazdy 
szkoleniowe lub konferencyjne. Nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów na-
ukowych (poza wynagrodzeniami wykonawców zbiorowych) oraz zakupu, wytwo-
rzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Czas trwania: 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji 
działania. 

Wysokość finansowania pojedynczego działania: od 5000 do 50 000 zł.

Pula środków: 12 mln złotych

Termin naboru:  od 3 kwietnia 2017 r. w sposób ciągły; rozstrzygnięcie w okresie do 3 miesięcy 
od daty złożenia wniosku.

2.	SONATINA – konkurs skierowany będzie do naukowców, którzy stopień doktora 
uzyskali do 3 lat temu (w przypadku kobiet posiadających dzieci okres wydłuża się 
o 18 miesięcy na każde dziecko). W ramach budżetu konkursu możliwe będzie finan-
sowanie krótkoterminowych staży zagranicznych (od 3 do 6 miesięcy).

Termin naboru: 15 marca 2017 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL – KONKURS CONSOLIDATOR 
GRANT

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest Euro-
pean Research Council. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom. Zgłaszany 
projekt może trwać do pięciu lat, można na niego uzyskać finansowanie do 2 000 000 euro. 

Wymagania wobec kierownika projektu:

 ¾ uzyskanie stopnia doktora w okresie od 7 do 12 lat temu;

 ¾ autorstwo kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego 
promotora;

 ¾ dorobek naukowy w postaci innych publikacji, wystąpień na konferencjach, patentów i nagród na-
ukowych.

Pula środków: 575 mln euro

Termin naboru: 9 lutego 2017 

Więcej informacji:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2017-cog.html
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FUNDACJA NA RECZ NAUKI POLSKIEJ – KONKURS TEAM

Trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
Celem programu jest wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całe-
go świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, 
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. 

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy dok-
tora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza 
zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów. W pro-
gramie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.

Czas trwania projektu: do 36 miesięcy

Wysokość finansowania: do 3 500 000 zł
W ramach realizacji programu Fundacja planuje ponadto konkursy wewnętrzne dla grantobiorców 

na przedłużenie okresu realizacji projektów maksymalnie o 24 miesiące. 

Termin naboru: 15 stycznia 2017

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

FUNDACJA AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO – STYPENDIUM DLA 
HUMANISTÓW

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium Cieszkowskiego dla młodych naukowców 
(doktoranci i młodzi doktorzy) prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych (filozofia, hi-
storia, literatura polska, socjologia). W ramach konkursu przyznanych zostanie 5–6 stypendiów w wy-
sokości około 20 000 zł. Stypendium przeznaczone jest na realizację projektu badawczego. 

Termin naboru: 30 listopada 2016 

Więcej informacji: http://www.kronos.org.pl/index.php?23250,1472

SWEDISH INSTITUTE – STYPENDIA NAUKOWE W SZWECJI

1 listopada 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany 
jest do studentów i naukowców m.in. z Polski, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. 
W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2017/2018.

W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:

 ¾ doktoranci – 15 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł);

 ¾ naukowcy po doktoracie – 18 000 koron szwedzkich miesięcznie (1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł). 
W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do 

konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

Termin naboru: 10 stycznia 2017 

Więcej informacji:  https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-
studies-and-postdoctoral-research/

BUWIWM – OFERTA STYPENDIALNA

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przedstawiło ofertę stypendialną 
na rok akademicki 2017/2018. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, 
studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych 
polskich szkół wyższych. Wymagania dotyczące składania wniosków mogą się różnić w zależności od 
kraju, do którego planowany jest wyjazd. 

Termin naboru: 30 listopada 2016 

Więcej informacji: http://buwiwm.edu.pl/informacje/
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KOPIPOL – WYNAGRODZENIA ZA PUBLIKACJE NAUKOWE

Stowarzyszenie KOPiPOL od 1995 r. reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich 
oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, dzieląc środki między autorów publikacji naukowych 
i technicznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wy-
dawnictwach wskazanych dla danego roku jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej, należy:

 ¾ sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce autorów 
uprawnionych imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia; 

 ¾ wygenerować za pomocą wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzyma-
nia wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów); 

 ¾ prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą tradycyjną na adres: 25-512 
Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31. 

Więcej informacji: http://www.kopipol.pl/

NARODOWE CENTRUM NAUKI – ZWIĘKSZONA PULA 
FINANSOWANIA

Rada Narodowego Centrum Nauki po raz drugi zdecydowała o podniesieniu wysokości środków, 
które zostaną przeznaczone na realizację projektów złożonych w ramach konkursów: Opus 11, Sona-
ta 11, Preludium 11 i Sonata Bis 6 (nabór wniosków od 15 marca 2016 r. do 15 czerwca/15 września 
2016 r.). Na realizację projektów przeznaczonych zostanie 480,7 mln zł.

Więcej informacji:  http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala90_2016-
zal1.pdf

BIBLIOTEKA APS – NOWE BAZY DANYCH 

Na stronie biblioteki APS dostępne są nowe bazy danych: Elsevier (ScienceDirect), Nature, 
Science, SCOPUS, Springer, Web of Science i Wiley. Dostęp do baz możliwy jest bezpośrednio 
przez komputery z sieci akademickiej, natomiast korzystanie z baz z komputerów domowych wymaga 
zgłoszenia takiej chęci do Działu Obsługi Informatyczno-Medialnej. 

Więcej informacji: http://www.aps.edu.pl/biblioteka/bazy-danych.aspx
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