
NARODOWE CENTRUM NAUKI – KONKURSY ETIUDA 5, 
SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 5, Sonatina 1 
oraz Uwertura 1. Wkrótce, 2 kwietnia 2017 roku ruszy ciągły nabór wniosków w ramach konkursu 
Miniatura.

1.	 ETIUDA	5 – Konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie. Doktoranci przygotowujący swoją 
rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4500	zł miesięcznie, a tak-
że odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym. 

Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód 
doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2017 roku. W ramach wniosku należy 
zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż można odbyć w czasie pobierania 
stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

Czas trwania: 12 miesięcy (stypendium), 3–6 miesięcy (staż).

Pula	środków: 10 mln zł 

Termin	naboru: 15 marca 2017

Więcej	informacji:		https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

2.	SONATINA	1	– Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień na-
ukowy doktora, uzyskany w okresie do trzech lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ra-
mach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie kosztów etatów badawczych oraz krótkoter-
minowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych. 

Pula	środków: 30 mln zł

Termin	naboru: 15 marca 2017 

Więcej	informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

3.	UWERTURA	1 – Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących gran-
ty ERC. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu 
Uwertura otrzyma 15	000	zł, a na pokrycie kosztów podróży – w zależności od jej odległości – 
przeznaczyć będzie można od	1000	zł	do	10	000	zł. Wymogiem jest, aby w terminie 18 miesięcy 
od zakończenia odbywania stażu, naukowiec złożył wniosek do ERC. Jeżeli tego nie zrobi, będzie 
musiał zwrócić wszystkie środki, które otrzymał w ramach konkursu Uwertura. 

Pula	środków: 5 mln zł

Termin	naboru: 15 marca 2017 

Więcej	informacji:		https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

4.	MINIATURA – Konkurs umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących 
realizacji badań. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pi-
lotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. 
Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projek-
tów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych 
przez NCN. Laureaci otrzymają na swoje projekty od	5000 zł do 50	000 zł. Nabór wniosków 
będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu 
skróci się do trzech miesięcy. 

Pula	środków: 20 mln zł

Więcej	informacji:		https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

AK ADEMIA PEDAGOGIK I  SPECJALNEJ
NEWSLETTER  1/2017 – Konkursy badawcze i stypendia
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W celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wnioski udostępnione w ramach konkursów, 
które zostały ogłoszone 15 grudnia 2016 roku, będą składane	wyłącznie	w	formie	elektronicznej 
przez system OSF.

Od 15 grudnia 2016 roku wprowadzona została regulacja umożliwiająca kobietom posiadającym 
dzieci przedłużenie okresu, jaki upłynął od momentu uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora, 
oraz przedziału czasowego, w jakim oceniany jest dorobek naukowy, o 18 miesięcy za każde urodzone 
bądź przysposobione w tym czasie dziecko. Rozwiązanie to będzie zastosowane w konkursach SONA-
TINA, SONATA i SONATA BIS oraz na stanowiskach typu post-doc przewidzianych w ramach innych 
konkursów NCN.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU – 
KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW LIDER VIII

16 stycznia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach konkursu LIDER VIII. Konkurs 
ma na celu poszerzenie kompetencji młodych naukowców podczas realizacji projektów badawczych, 
których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna 
kwota dofinansowania projektu wynosi 1	200	000	zł.

Wymagania wobec wnioskodawcy: 

 ¾ w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat 
(37 lat, jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim wychowaw-
czym itp.);

 ¾ posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia 
II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw 
związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 
ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym itp.);

 ¾ są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdro-
żenia;

 ¾ dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;

 ¾ pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kie-
rownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;

 ¾ posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może 

pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8000	zł miesięcznie. 

Pula	środków: 40 mln zł

Termin	naboru: 17 marca 2017	

Więcej	informacji:  http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/
art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – STYPENDIA 
NAUKOWE DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Od 2 stycznia 2017 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybit-
nych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność 
badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy 
nie więcej niż 35 lat. 

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

 ¾ dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopi-
smach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań 
praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane pa-
tenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

http://www.granty-na-badania.com/2016/11/lider-viii-konkurs-dla-modych-naukowcow.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html
http://www.granty-na-badania.com/2016/11/stypendia-naukowe-dla-wybitnych-modych.html
http://www.granty-na-badania.com/2016/11/stypendia-naukowe-dla-wybitnych-modych.html
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 ¾ znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i inno-
wacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dys-
cypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata 
do stypendium;

 ¾ udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów 
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych 
lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;

 ¾ inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. 

Termin	naboru:	31 marca 2017

Więcej	informacji:  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001801 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – 
V EDYCJA KONKURSU MOBILNOŚĆ PLUS

2 stycznia 2017 roku	rozpoczął się nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. 
Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w ba-
daniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych 
przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

Zgodnie z informacjami MNiSW w ramach konkursu Mobilność Plus można pozyskać następujące 
środki:

 ¾ w wysokości 10	000	zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub 
w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;

 ¾ w wysokości 2000	zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości (…), 
jeśli nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za pracę z innych źródeł;

 ¾ w wysokości 1000	zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika progra-
mu w miejscowości, o której mowa w punkcie pierwszym.
Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione 

pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego 
pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. 
roku życia i którzy są:

 ¾ zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania;

 ¾ pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi albo pracownikami naukowymi lub badawczo-
-technicznymi albo uczestnikami studiów doktoranckich.	

Termin	naboru:	15 marca 2017 

Więcej	informacji:		http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-
plus.html

STYPENDIA WYJAZDOWE

1.	 Kraje	Grupy	Wyszehradzkiej,	Partnerstwa	Wschodniego,	Bałkany – stypendia dla doktoran-
tów i po doktoracie 

Termin	naboru:	31 stycznia 2017 

Więcej	informacji:		http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program

2.	Francja	(Centre-Val	de	Loire)	– stypendia dla doktorów i profesorów

Termin	naboru:	9 lutego 2017 

Więcej	informacji:		http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

3.	Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim 
doświadczeniem badawczym

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001801%20
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
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Termin	naboru: nabór otwarty przez cały rok

Więcej	informacji:  http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-
sabbatical-leave

4.	Dowolny	kraj	–	stypendia	EMBO	dla osób po doktoracie

Termin	naboru:  nabór otwarty jest przez cały rok, jednak są dwa terminy oceny w ciągu roku (luty 
i sierpień)

Więcej	informacji:  http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about

5.	Niemcy	–	stypendia	Fundacji	im.	Alexandra	von	Humboldta dla naukowców po doktoracie 
(w okresie do czterech lat po obronie doktoratu);

Termin	naboru: nabór otwarty przez cały rok

Więcej	informacji:		https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html

NOWY PORTAL EURAXESS POLSKA

Od 28 listopada 2016 roku funkcjonuje	nowa odsłona krajowego portalu	EURAXESS	Polska. Sieć 
EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje po-
przez swoje strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające za-
trudnienie i nawiązywanie współpracy badawczej. Na portalu znajdują się m.in. praktyczne informacje 
prawno-administracyjne dla polskich naukowców planujących wyjazd zagraniczny. W zakładce „Praca 
i granty” umieszczone zostały najnowsze oferty grantów i stypendiów zagranicznych.

Więcej	informacji:  https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty#jobs-and-funding-tab-3-name

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships%23about
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty%23jobs-and-funding-tab-3-name
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