
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ: KONKURSY FIRST TEAM 
I MONOGRAFIE

1.	 FIRST	TEAM – konkurs na realizację badań, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących 
lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku 
globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed spo
łeczeństwem. Przedmiotem projektu mogą być również prace B+R związane z powstawaniem 
produktu lub proces produkcyjny (technologiczny lub wytwórczy) o dużym znaczeniu dla go
spodarki. W ramach projektu wymagane jest stworzenie zespołu badawczego oraz umożliwienie 
osobom rozpoczynającym karierę naukową zdobycie doświadczenia badawczego. 

Wymagania:

 ¾ Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający sto-
pień	naukowy	doktora nie dłużej niż przez 5 lat. Termin ten może zostać przedłużony do maksy
malnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane 
w dokumentacji konkursowej.

 ¾ Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

 ¾ W ramach realizacji projektu jego kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej 
w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, 
doktorantów lub młodych doktorów.

 ¾ W programie FIRST	TEAM	finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie 
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, 
Fundacja może dofinansować projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają 
one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno
gospodarczego.
W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36	miesięcy. Zaleca się, aby budżet 

projektu nie przekroczył 2	000	000	zł.
W ramach realizacji programu Fundacja planuje konkursy wewnętrzne dla grantobiorców na prze

dłużenie okresu realizacji projektów oraz na zakup specjalistycznej aparatury badawczej.

Termin	naboru: 10 marca 2017 

Więcej	informacji:	http://www.fnp.org.pl/oferta/firstteam/ 

2.	Monografie – celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej 
niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zgodnie z regulaminem 
konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

 ¾ wysoki poziom naukowy;

 ¾ odkrywczość założeń i waga wyników;

 ¾ oryginalność ujęcia;

 ¾ integralność tematyki i formy;

 ¾ interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP 

oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden 
z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. Warunkiem ubie
gania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony 
uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Termin	naboru: 11 kwietnia 2017 

Więcej	informacji:	http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 
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NARODOWE CENTRUM NAUKI 

1.	 ETIUDA	5 – konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie. Doktoranci przygotowujący swo
ją rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w	wysokości	4500 zł	miesięcznie, 
a także 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

Nabór	ciągły	od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 

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

WKRÓTCE (15 MARCA 2017R.) OTWARTE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE KONKURSY:

OPUS	13 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Termin	naboru: 15 czerwca 2017 
PRELUDIUM	13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 

naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

Termin	naboru: 15 czerwca 2017 
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POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI: KONKURS 
UPROSZCZONY

Fundacja rozpoczęła uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów realizowanych we 
współpracy polskoniemieckiej, z kwotą wnioskowaną do 12	000	euro. Zgodnie z wytycznymi PNFN 
zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

 ¾ Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjąt
ki 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 Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie do	12	000	euro, jest 
uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszcze
gólne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

Termin	naboru: 20 marca 2017 

Więcej	informacji: http://www.dpws.de/pl/530.php

V EDYCJA KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD 

Trwa V edycja konkursu im. Inki BrodzkiejWald. Celem konkursu jest promowanie wybitnych prac 
z zakresu humanistyki. W obecnej edycji konkursu przyjmowane będą rozprawy doktorskie dotyczące 
współczesności z zakresu humanistyki, które zostały obronione w 2016 r. Wnioski konkursowe wraz 
z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres email: nagrodainki@funduszwie
czysty.org.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 czerwca 2017 roku.

Termin	naboru: 27 lutego 2017 

Więcej	informacji:  http://funduszewieczyste.pl/pl/aktualnosci/item/93ruszy%C5%82avedycja
konkursuiminkibrodzkiejwald 

MNISW: POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ 
NA LATA 2017–2018 

Trwa nabór wniosków w ramach polskoukraińskiego konkurs na wymianę osobową na lata 2017–
2018. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na finansowanie wymiany osobowej podró
ży i krótkich pobytów uczestników polskoukraińskich projektów badawczych.

Dla konkursu ustalone zostały następujące obszary priorytetowe:

 ¾ technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;

 ¾ energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna);

 ¾ ekologia i ochrona środowiska;

 ¾ nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;

 ¾ nowe materiały;

 ¾ nauki humanistyczne i społeczne;

 ¾ technologie obronne.
W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie dzia

łalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem 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.

Termin	naboru: 23 kwietnia 2017 

Więcej	informacji:  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolnypolskoukrainskikonkursna
wymianeosobowanalata20182019.html
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MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NIEMIECKA 
CENTRALA WYMIAN AKADEMICKIEJ: PROGRAM WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ 

Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu 
państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom 
tuż po doktoracie). Ministerstwo	Nauki	 i	Szkolnictwa	Wyższego	 (MNiSW)	 finansuje	program	
w	ramach	dotacji	podmiotowej	na	działalność	statutową	jednostki. Dlatego też polski koordynator 
projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponen
tem środków finansowych.

Warunkiem złożenia wniosku jest	przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym 
zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. W ramach tego pro
gramu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów 
(jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu 
wynosi dwa lata. 

Termin	naboru: 30 czerwca 2017 

Więcej	informacji:		http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszeniedoskladaniawnioskowna
wymianeosobowawramachprogramuwspolpracyzdaad.html

BIBLIOTEKA APS: AKCJA „PODARUJ WIĘŹNIOWI KSIĄŻKĘ…”

Biblioteka APS wraz z Zakładem Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS prowadzi zbiórkę książek 
dla więźniów „Podaruj więźniowi książkę…”. Książki o różnorodnej tematyce (kryminały, romanse, 
popularnonaukowe, poezja itp. ) można przynosić do Biblioteki APS, akcja trwa do 31 marca br. 


