
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU – KONKURS EU – 
LAC HEALTH 

2 grudnia 2016 rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu EU-LAC Health. Celem konkur-
su jest rozwój współpracy badawczej w zakresie badań dotyczących zdrowia pomiędzy krajami z Unii 
Europejskiej a krajami z Ameryki Łacińskiej. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju do konkursu będzie można zgłaszać projekty dotyczące następujących zagadnień badawczych:

 ¾ Topic 1: Neurodegeneration – Healthy aging to combat neurodegeneration;

 ¾ Topic 2: Infectious diseases – Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, 
emerging food-, water- and vector-borne diseases.

Termin naboru: 28 lutego 2017 

Więcej informacji:  http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eu-lac-health/
aktualnosci/art,4622,planowane-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-eu-lac-
health.html

OŚRODEK BADAŃ NAD TOTALITARYZMAMI IM. WITOLDA 
PILECKIEGO – ZAPROSZENIE DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego prowadzi rekrutację do interdyscypli-
narnego projektu badawczego realizowanego w 2017 roku: „Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – 
interpretacje”. Do udziału w interdyscyplinarnej grupie badawczej zaproszonych zostanie ośmiu przed-
stawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). 
Uwzględnione zostaną także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad roz-
prawą doktorską. Grupa badawcza podejmie próbę twórczej i pogłębionej interpretacji obecności dwóch 
totalitaryzmów (niemieckiego i sowieckiego) w dziejach i kulturze polskiej, łącząc wrażliwości i metody 
badawcze różnych dyscyplin: antropologii, filozofii, historii, literaturoznawstwa, politologii, prawa, so-
cjologii i innych. 

Spotkania grupy badawczej odbywać się będą raz w miesiącu w Warszawie przez cały rok 2017. 
Wokół prac grupy zostaną zorganizowane dodatkowe wydarzenia: dwudniowe seminarium wyjazdo-
we we wrześniu 2017 r. i wizyty zagranicznych uczonych. W grudniu 2017 r. każdy z członków grupy 
przedstawi esej naukowy (ok. 70 tys. znaków), w którym – w formie syntetyzującej, porównawczej lub 
problemowej – zaproponuje autorską interpretację istotnego elementu polskiego doświadczenia dwóch 
totalitaryzmów. W 2018 r. teksty ukażą się drukiem jako odrębne wydawnictwo Ośrodka.  
Oferta finansowa

 ¾ 6 tys. złotych brutto wynagrodzenia + pokrycie kosztów podróży. 

 ¾ 2 tys. złotych brutto na wizyty w innych ośrodkach naukowych w celu przeprowadzenia kwerend, 
skorzystania z zasobów bibliotek lub konsultacji naukowych, a także 

 ¾ 1 tys. złotych brutto na zakup książek i materiałów naukowych, które po zakończeniu projektu 
pozostaną własnością Ośrodka.

Aplikacja

 ¾ CV naukowe z kompletną listą publikacji, najlepszą publikację w formacie PDF oraz opis pomysłu na 
udział w projekcie badawczym (4–6 tys. znaków)

 ¾ w przypadku doktorantów – list rekomendacyjny od osoby znającej dorobek naukowy kandydata.

Termin naboru: 8 stycznia 2017 

Więcej informacji:  https://obnt.pl/pl/aktualnosci/projekt-badawczy-doswiadczenie-dwoch-
totalitaryzmow-interpretacje/
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – 
POLSKO-BIAŁORUSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ 
NA LATA 2017–2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Re-
publiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego. Program 
obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami ba-
dawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowią-
zującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na fi-
nansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnie-
niem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź 
z ich innych środków własnych. MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków 
na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego. 

Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na 
pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie danego roku budżetowego, z wy-
łączeniem finansowania samych badań. 

Termin naboru: 21 lutego 2017 

Więcej informacji:  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-
osobowa-na-lata-2017-2018.html

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ – KONKURS 
W OBSZARZE KULTURA/WYDARZENIE ARTYSTYCZNE 

Od 1 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie ar-
tystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizatorem 
konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zgodnie z informacjami organizatorów termin 
realizacji składanych projektów powinien zawierać się od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Termin naboru: 30 grudnia 2016 

Więcej informacji:  http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-w-obszarze-
kultura-wydarzenie-artystyczne-5amFXE

NARODOWE CENTRUM NAUKI – ZAPOWIEDŹ KONKURSU NA 
POLSKO-LITEWSKIE PROJEKTY BADAWCZE

Przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki i Lietuvos mokslo taryba, organizacji finansującej ba-
dania naukowe na Litwie podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego 
zostanie ogłoszony konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków, obejmujących 
wszystkie obszary finansowane przez NCN, rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-29-porozumienie-z-litwa 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – 
KONKURS „DIAMENTOWY GRANT” 

16 listopada 2016 r. MNiSW ogłosiło konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach 
VI edycji Programu „Diamentowy Grant”. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdol-
nionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania 
naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery 
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naukowej. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być 
wyższy niż:

1. 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
2. 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, 

weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wy-

bitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu. Opiekun 
naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe 
niż 10% kosztów ogółem.

Termin naboru: 16 styczeń 2017 

Więcej informacji:  https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-
programu-diamentowy-grant.html

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRA ZA DZIAŁALNOŚĆ 
NAUKOWĄ, NAUKOWO-TECHNICZNĄ LUB ARTYSTYCZNĄ 

Trwa nabór kandydatów do corocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, 
naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda jest przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, 
wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub arty-
styczne.

Wysokość nagród:
1. wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 

– w wysokości 50 000 zł każda; 
3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w licz-

bie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;
4. osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:

 ¾ nagroda pierwsza – 125 000 zł, 
 ¾ nagroda druga – 100 000 zł, 
 ¾ nagroda trzecia – 75 000 zł.

Wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo sto-
pień doktora habilitowanego został nadany w roku 2016. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 
2016 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2017 r.

Termin naboru: 31 stycznia 2017 

Więcej informacji:  http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

FUNDACJA BOGLIASCO – STYPENDIA DLA HUMANISTÓW 
I ARTYSTÓW WE WŁOSZECH 

Trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla humanistów i artystów, którego or-
ganizatorem jest Fundacja Bogliasco. Konkurs adresowany jest do osób, które zajmują się twórczością 
lub prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i sztuką. W ramach 
aktualnie prowadzonego naboru wniosków przyznanych zostanie ok. 50 stypendiów na pokrycie trwa-
jącego ok. 30–34 dni pobytu w Study Center Bogliasco we Włoszech. Laureat stypendium może zabrać 
ze sobą osobę towarzyszącą (partner, współmałżonek).

Termin naboru: 15 stycznia 2017 

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

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html
http://www.granty-na-badania.com/2016/11/stypendia-dla-humanistow-i-artystow-we.html
http://www.granty-na-badania.com/2016/11/stypendia-dla-humanistow-i-artystow-we.html
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AMBASADA FRANCJI – STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) 
2017–2018

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach 
programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017–2018. W ramach programu 
możliwe jest sfinansowanie studiów we Francji na poziomie podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en 
cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Program skierowany jest do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora 
jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. 

Stypendium pokrywa koszt trzech pobytów we Francji w ciągu trzech lat, od jednego do maksymal-
nie pięciu miesięcy w każdym roku akademickim. Maksymalny czas trwania stypendium to 15 miesię-
cy. Stypendysta otrzymuje ok. 767 € (netto) na każdy miesiąc spędzony we Francji.

Termin naboru: 5 marca 2017 

Więcej informacji: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle
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