
NARODOWE CENTRUM NAUKI: KONKURSY OPUS, PRELUDIUM 
I MINIATURA

1.	 OPUS	13

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-
-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 mie-
sięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich 
(z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych 
projektów.

Pula środków:  250	mln	zł.

Termin	naboru:  16 czerwca 2017

Więcej	informacji:  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13 

2.		PRELUDIUM	13

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiada-
jące stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłasza-
nych projektów nie może przekraczać:

 ¾ 60	000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;

 ¾ 120	000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;

 ¾ 180	000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksy-
malnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze 
stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realiza-
cji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie 
może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% 
wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). 

Pula środków:  30 mln	zł

Termin	naboru:   16 czerwca 2017

Więcej	informacji:  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13 

3.	MINIATURA

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe dla osób, które do tej pory nie były kierownikami grantów 
finansowanych ze środków NCN i uzyskały stopień doktora nie później niż 12 lat przed rokiem wystą-
pienia z wnioskiem.

Ze	względów	technicznych	termin	rozpoczęcia	konkursu	został	przesunięty	na	4	maja	br.	

Więcej	informacji:		https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ: KONKURS TEAM

Dwudziestego kwietnia br. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach konkursu TEAM. Celem progra-
mu jest wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (nie-
zależnie 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:		20 czerwca 2017	

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

DAAD: KRÓTKOTERMINOWE POBYTY BADAWCZE W NIEMCZECH 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niem-
czech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków 
oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypendium wynosi 1000	euro. W ak-
tualnie prowadzonym naborze wniosków okres rozpoczęcia stypendium musi przypadać od 1 grudnia 
2017 r. do 31 maja 2018 r. 

Termin	naboru:  01 maja 2017

Więcej	informacji:  http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS

FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEGO ROLNICTWA: KONKURS 
„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Do konkur-
su można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne o ile prezentują szczególnie inspirujące 
i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają 
nagrodę w wysokości 5000	zł a jego praca zostanie wydana drukiem.

Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:

 ¾ Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch ka-
tegorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

 ¾ Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo 
historyczne wsi oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w za-
kresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane  w sposób atrakcyjny dla szerokiego 
grona potencjalnych czytelników. 

Termin	naboru:  28 lipca 2017

Więcej	informacji:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc 

http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
http://www.granty-na-badania.com/2017/03/daad-krotkoterminowe-pobyty-badawcze-w.html
http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU:  
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA 

Od 12 kwietnia 2017 r. w trybie ciągłym	prowadzony będzie nabór wniosków w ramach działań bi-
lateralnych w Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Budżet 
konkursu wynosi 400	000	euro. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzy-
skane finansowanie może być przeznaczone na:

 ¾ wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;

 ¾ wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć:

 ¾ zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 
2020 i innych programów międzynarodowych i/lub

 ¾ wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć 
związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Podmiotami mogącymi składać wnioski są polskie jednostki naukowe będące organizacją prowa-
dzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie 
podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Termin	naboru:  tryb ciągły od 12.04. 2017

Więcej	informacji:  http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-
wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-
nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-
dwustronnej.html

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: WEWNĄTRZUCZELNIANE 
KONKURSY O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań w ramach 
dwóch dotacji: 

1.	 na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służą-
cych rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

2.	na utrzymanie potencjału badawczego Uczelni.

Projekty zakwalifikowane do realizacji będą finansowane z dotacji, jaką Wydziały otrzymają na pro-
wadzenie badań naukowych w	2018	roku.

Projekt badawczy może być realizowany maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Koszt jego realizacji 
nie może przekroczyć 10 tys. zł. Preferowane będą projekty o charakterze pilotażowym, pomocne przy 
występowaniu o grant w Narodowym Centrum Nauki. Formularze wniosków są dostępne w intranecie 
w zakładce Badania naukowe, granty i współpraca z zagranicą. 

Uprzejmie proszę o dostosowanie kosztorysu i harmonogramu do obowiązujących wymagań (Za-
rządzenie nr 257a/15-16 Rektora APS z dnia 17 listopada 2015 r.).

Wnioski proszę składać w pokoju 3222, II piętro, budynek C. 

Termin	naboru:		31 maja 2017 

http://www.granty-na-badania.com/2017/03/polsko-norweska-wspopraca-badawcza.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
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BIURO OBSŁUGI BADAŃ I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ: 
PROCEDURA SKŁADANIA PROJEKTÓW DO FINANSOWANIA 
W PROGRAMACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

W celu usprawnienia pracy oraz podniesienia jakości obsługi administracyjnej związanej z grantami 
zewnętrznymi przypominamy o obowiązującej „Procedurze akceptacji projektu naukowego składanego do fi-
nansowania z środków zewnętrznych w programach krajowych i zagranicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej”. 

Zgodnie z jej zapisami propozycja projektu powinna być zgłoszona minimum	14	dni	przed	datą	
zakończenia	naboru	wniosku	do Biura Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą. Akceptacja wniosku 
obejmuje następujące etapy:

1.	 Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą – ewidencja i dokumentacja składanego projektu;

2.	  Prorektor dr Nauki – weryfikacja naukowa projektu;

3.	Kwestura – weryfikacja finansowa projektu;

4.	Rektor – decyzja o możliwości składania projektu.

Jednocześnie przypominamy, że Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą udziela informacji 
o aktualnych możliwościach finansowania projektów badawczych oraz udziela wsparcia administracyj-
nego na etapie przygotowywania projektu badawczego. 


