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Badania naukowe

Badania podstawowe
• Narodowe Centrum Nauki (NCN)

• Fundacje polskie i zagraniczne

• Komisja Europejska (KE)

Badania przemysłowe
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

• Regionalny Program Operacyjny WD (RPO 
WD)

• Fundacje polskie i zagraniczne

• Komisja Europejska (KE)

Prace rozwojowe
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

• Regionalny Program Operacyjny WD (RPO 
WD)

• Fundacje polskie i zagraniczne

• Komisja Europejska (KE)

Badania kliniczne niekomercyjne 
jako rodzaj prac rozwojowych

• Agencja Badań Medycznych (ABM)

Badania kontraktowe (na zlecenie)

• firmy farmaceutyczne (np. badania kliniczne 
komercyjne)

• przedsiębiorstwa – zlecone usługi badawcze

• inne usługi badawcze, badania zlecone na 
rzecz organów państwowych, itp. 

Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu
zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie

zastosowanie komercyjne

Badania przemysłowe to badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy

oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia

znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie

elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku

laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są
one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii

generycznych.

Prace rozwojowe rozumiane jako eksperymentalne prace rozwojowe” (ang. experimental development)
oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności

z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania

nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności

mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów

i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje,

opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów

lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym

celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt
zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych,

które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy

z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest

zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

1. Rodzaje badań naukowych 
vs. agendy państwowe/ rządowe
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2. Stopnie gotowości technologicznej 
(TLR) a rodzaje badań naukowych

4
Źródło:

https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/poziomy-gotowosci-technologicznej-trl-czyli-od-idei-do-realizacji/

http://modelowaniewbiznesie.blogspot.com/2017/03/trl-poziom-gotowosci-technologii.html
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3. Formularz 
„Zgłoś Projekt Naukowy”

Rozwiązanie opracowane przez pracowników Sekcji 
Pozyskiwania Projektów CZP do zgłaszania projektów                             
w obszarze działalności naukowej Uczelni

• Narzędzie pomocnicze do planowania procesu 
ubiegania się o środki zewnętrzne przez Uczelnię

• Narzędzie dla naukowców UMW planujących 
aktywność w zakresie pozyskiwania i realizacji 
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
stworzone w  celu określenia potrzeb pracowników 
naukowych UMW

• Trwają prace nad Regulaminem określającym zasady 
zgłaszania nowych propozycji projektowych w ramach 
ogłaszanych konkursów wraz z zasadami realizacji                      
i rozliczania projektów w UMW

Linki: 

• https://app.umw.edu.pl/zglos-projekt/

• https://nauka.umw.edu.pl/

• Dodatkowo uruchomiony został dedykowany 
projektom adres e-mail: projekty@umw.edu.pl
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• Narodowe Centrum Nauki (NCN)

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

• Agencja Badań Medycznych (ABM)

• Naukowa Fundacja Polpharmy

• Komisja Europejska

• Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

• Fundacja Nutricia

• Działania Marii Skłodowskiej - Curie

• Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja DKMS

• Ministerstwo Edukacji i Nauki

• Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

• Wrocławskie Centrum Akademickie

• inne

4. Przegląd konkursów na dofinansowanie badań, 
staży i stypendiów naukowych w wybranych 
instytucjach 
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OPUS 23

Dla wszystkich 
naukowców – także tych 

nieposiadających 
stopnia naukowego 

doktora

Planowane 
otwarcie naboru: 

15/03/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
15/06/2022

Brak progów 
budżetu w 
projekcie 

trwającym 12, 24, 
36 lub 48 miesięcy

PRELUDIUM 21

Dla osób 
nieposiadających 

stopnia naukowego 
doktora

Planowane 
otwarcie naboru: 

15/03/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
15/06/2022

70 tyś. zł, 140 tyś. 
zł lub 210 tyś. zł 

na projekty 
trwające 12, 24 lub 

36 miesięcy 

SONATA 18

Dla naukowców 
posiadających stopień 

naukowy doktora

Planowane 
otwarcie naboru: 

15/09/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
15/12/2022

Brak progów 
budżetu w 
projekcie 

trwającym 12, 24 
lub 36 miesięcy

PRELUDIUM BIS 4

Dla doktorantów w 
szkołach doktorskich

Planowane 
otwarcie naboru: 

15/09/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
15/12/2022

Do 300 tyś. zł na 
projekty trwające 

36 lub 48 
miesięcy 

KONKURSY 
NCN

Cz. I

7Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN (CZ. I)

https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe


MAESTRO 14
Dla doświadczonych 

naukowców z co najmniej 
stopniem naukowym doktora 

Planowane 
otwarcie naboru: 

15/06/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
15/09/2022

Brak progów 
budżetu w 
projekcie 

trwającym 36, 48 
lub 60 miesięcy

SONATINA 6, 
SONATINA 7

Dla osób ze stopniem 
naukowym doktora, 

uzyskanym w okresie do 3 lat 
przed rokiem wystąpienia z 

wnioskiem

(6) Otwarcie 
naboru: 16/12/2021

(7) Otwarcie 
naboru: 15/12/2022

(6) Zamknięcie 
naboru: 15/03/2022

(7) Zamknięcie 
naboru: 15/03/2023

Brak progów 
budżetu w 
projekcie 

trwającym 24 lub 
36 miesięcy

SONATA BIS 12
Dla naukowców ze stopniem 

naukowym doktora, 
uzyskanym w okresie do 5 

do 12 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem

Planowane 
otwarcie naboru: 

15/06/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
15/09/2022

Brak progów 
budżetu w 
projekcie 

trwającym 36, 48 
lub 60 miesięcy

MINIATURA 6

Dla osób ze stopniem 
naukowym doktora, 

uzyskanym w okresie do 
12 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem

Otwarcie naboru: 
01/02/2022

Zamknięcie 
naboru: 

31/07/2022

Od 5 tyś. zł do 50 
tyś. zł na 

projekty trwające 
do 12 miesięcy

KONKURSY 
NCN

Cz. II

8Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN (CZ. II)

https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe


• Konkurs na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

• Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną 
opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia naukowego doktora)

• Możliwe jest zaplanowanie projektu we współpracy z innym podmiotem naukowym

• W przypadku projektu partnerskiego liderem jest podmiot zatrudniający kierownika projektu

• Czas trwania projektu: 12, 24, 36 albo 48 miesięcy

Dla kogo?

• Nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu

• Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej o wartości do 500 tyś. zł

• Koszty bezpośrednie projektu: wynagrodzenia dla kierownika projektu, wynagrodzenia dla wykonawców projektu, 
zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi 
obce,  wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, wynagrodzenia wykonawców zbiorowych

Na co?

• Termin składania wniosków w konkursie OPUS 23: 15.03.2022 r. – 15.06.2022 r.

• Termin składania wniosków w konkursie OPUS 24 + Weave: 15.09.2022 r. – 15.12.2022 r.

• Opis konkursu (edycja 21):  https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 16.05.2021 r. – w przypadku konieczności zlecenia korekty językowej - tłumaczenie 

• Termin wewnętrzny: do 24.05.2021 r.  - wnioski niewymagające korekty tłumaczeniowej

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
natalia.marchut

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: magdalena.wieckowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN 

OPUS 23
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• Konkurs OPUS otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy 
międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych 
przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych

• Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

• - w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi 
zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki 
finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach 
programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF;

• - w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie 
ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich 
urządzeń badawczych.

• Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej 
jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora)

• Kierownik polskiego zespołu badawczego jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu 
trwania projektu

• Czas trwania projektu:

• - współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii: 24, 36 lub 48 miesięcy;

• - współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech: 24 lub 36 miesięcy.

Dla kogo?

NCN 

OPUS 24
LAP + 
Weave

10



• Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych 
wyliczeniach

• W konkursie OPUS, NCN nie określa minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu

• Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich

• W przypadku wniosku OPUS LAP, koszty konsultacji i wizyt współpracowników z instytucji badawczych 
otrzymujących równoległe finansowanie z FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF są niekwalifikowane

• W przypadku wniosku OPUS LAP, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest tabela budżetowa, w której należy 
przedstawić kosztorysy projektu badawczego dla wszystkich zagranicznych zespołów badawczych 
zaangażowanych w dany projekt, sporządzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w FWF, GAČR, DFG, ARRS 
lub SNSF

Na co?

• Termin składania wniosków: 15.09.2022 – 15.12.2022

• opis konkursu: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 15.11.2022 r. – w przypadku konieczności zlecenia korekty językowej - tłumaczenie 

• Termin wewnętrzny: do  22.11.2022 r.  - wnioski niewymagające korekty tłumaczeniowej

• Kontakt:  Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: olga.zajaczkowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN 

OPUS 24
LAP + 
Weave
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NCN 

OPUS 24
LAP + 
Weave

Który 

wniosek 

złożyć? 

Wniosek 

OPUS 

czy 

wniosek 

OPUS 

LAP?

Źródło: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22 12



• Konkurs jest skierowany do naukowców nie posiadających stopnia naukowego doktora

• Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich

• Realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską

• Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem projektu

• Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy

• Wysokość finansowania uzależniona jest od czasu trwania projektu i może wynosić do 70 000, 140 000 lub 210 000 zł

• Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu 
i opiekuna naukowego

Dla kogo?

• Wynagrodzenie dla kierownika projektu i wykonawców zbiorowych

• Aparatura: max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu

• Zakup odczynników i materiałów

• Wyjazdy służbowe, konsultacje, wizyty

• Inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego

Na co?

• Termin składania wniosków: 15.03.2022 – 15.06.2022

• Opis konkursu (edycja 20): https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 16.05.2022 r. – w przypadku konieczności zlecenia korekty językowej - tłumaczenie 

• Termin wewnętrzny: do 20.05.2022 r.  - wnioski niewymagające korekty tłumaczeniowej

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: natalia.marchut

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: magdalena.wieckowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN

PRELUDIUM 
21
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• Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali  stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed 
rokiem z wystąpieniem z wnioskiem

• Wniosek składany jest na realizację badań podstawowych 

• Czas trwania projektu: 12, 24 lub 36 miesięcy 

Dla kogo?

• Brak  górnej granicy finansowania dla jednego projektu

• Aparatura: wartość jednostkowa nieprzekraczająca 500 tyś. zł

• W ramach projektu można przyznawać stypendia dla młodych naukowców

• Wynagrodzenie dla zespołu badawczego

• Stypendia dla studentów lub doktorantów

• Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej

• Inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego

• Jeśli planowane badania będą prowadzone z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego, konieczne 
jest uwzględnienie w budżecie w kategorii „Inne koszty bezpośrednie – usługi obce”, kosztów 
na ubezpieczenie OC dla eksperymentu medycznego

Na co?

• Termin składania wniosków: 15.09.2022 r. – 15.12.2022 r. 

• Opis konkursu (edycja 17): https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 17.11.2022 r.

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
natalia.marchut

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: magdalena.wieckowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN

SONATA 18
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• Celem konkursu jest finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w szkołach 
doktorskich w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich
• Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w 
terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu
• Wniosek składany jest przez Promotora (Kierownik Projektu) poszukującego doktoranta. Doktorant wybrany zostaje 
w drodze konkursu i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej
• Dopuszczenie jednokrotnej zmiany doktoranta realizującego projekt
• Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant
• Czas trwania projektu: 36 lub 48 miesięcy

Dla kogo?

• Projekt badawczy PRELUDIUM BIS 4 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej 
rozprawy doktorskiej

• Budżet projektów PRELUDIUM BIS 4 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, 
koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie 

• Doktoranci są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego
finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

• Można sfinansować: wynagrodzenie dla Kierownika Projektu, stypendium dla doktoranta, zakup materiałów i 
drobnego sprzętu, inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu 
badawczego

• W projekcie nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, 
urządzeń i oprogramowania

Na co?

• Termin składania wniosków: 15.09.2022 – 15.12.2022

• Opis konkursu (edycja 3): https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 15.11.2022 r. – w przypadku konieczności zlecenia korekty językowej - tłumaczenie

Termin wewnętrzny: do  22.11.2022 r.  - wnioski niewymagające korekty tłumaczeniowej

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
natalia.marchut

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: magdalena.wieckowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN

PRELUDIUM 
BIS 4

15

mailto:olga.zajaczkowska@umw.edu.pl
mailto:natalia.marchut@umw.edu.pl
mailto:magdalena.wieckowska@umw.edu.pl


• Konkurs skierowany jest do doświadczonych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora

• Celem projektu jest realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 
nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

• Czas trwania projektu: 36, 48, 60 miesięcy

Dla kogo?

• Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu

• Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej o wartości do 500 tyś. zł

• Wymagane jest zaplanowanie pełnoetatowego zatrudnienia przynajmniej jednej osoby ze stopniem doktora
na łączny okres min. 36 m-cy oraz zaangażowanie przynajmniej jednego doktoranta na łączny okres min. 36 
miesięcy

• Środki finansowe przeznaczyć można na: wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub 
doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty związane z wydatkami 
niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego

Na co?

• Termin naboru wniosków: 15.06.2022 – 15.09.2022

• Opis konkursu (edycja 13): https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 19.08.2022 r. – w przypadku konieczności zlecenia korekty językowej - tłumaczenie 

• Termin wewnętrzny: do 31.08.2022 r.  - wnioski niewymagające korekty tłumaczeniowej

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
natalia.marchut

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN

MAESTRO 
14
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NCN

SONATINA 6
SONATINA 7
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• Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia 
i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji 
staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

• Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem 
lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 
r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o 
przerwy w karierze naukowej

• Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w 
którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia 
stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym

• Złożony wniosek dotyczy badań, które nie były i nie są finansowane z funduszy NCN ani z innych źródeł

• Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATINA można być tylko raz

• Czas trwania: 24 lub 36 miesięcy

Dla kogo?

• Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania 
aplikacyjne

• Sfinansować można: wynagrodzenie kierownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty realizacji obowiązkowego
stażu zagranicznego

• W kosztorysie projektu nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, 
urządzeń lub oprogramowania

• W konkursie SONATINA 6 nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

• Jeśli planowane badania będą prowadzone z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego, konieczne jest 
uwzględnienie w budżecie w kategorii „Inne koszty bezpośrednie – usługi obce”, kosztów na ubezpieczenie 
OC dla eksperymentu medycznego

Na co?



• Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed 
rokiem z wystąpieniem z wnioskiem

• Celem projektu jest powołanie nowego zespołu badawczego realizującego badania podstawowe  na projekty 
badawcze o charakterze podstawowym

• Czas trwania projektu: 36, 48, 60 miesięcy

Dla kogo?

• Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu

• Aparatura: dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej o wartości do 500 tyś. zł

• Do realizacji zadań w projekcie należy zaplanować zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co 
najmniej 36 miesięcy

• Doktorant, który będzie pobierał stypendium naukowe NCN, musi zostać wybrany w drodze otwartego konkursu

• Poza kierownikiem projektu oraz doktorantem lub doktorantami, w zadania badawcze mogą być zaangażowani 
dodatkowi wykonawcy, w tym: osoba na stanowisku typu post-doc; osoba na specjalistycznym stanowisku 
pomocniczym; studenci.

Na co?

• Termin składania wniosków: 15.06.2022 – 15.09.2022

• Opis konkursu (edycja 11):   https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 19.08.2022 r. – w przypadku konieczności zlecenia korekty językowej - tłumaczenie 

• Termin wewnętrzny: do 31.08.2022 r.  - wnioski niewymagające korekty tłumaczeniowej

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor pomocniczy w systemie 
OSF: olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
natalia.marchut

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: magdalena.wieckowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN

SONATA
BIS 12
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• Konkurs na pojedyncze działania naukowe dla osób posiadających stopień naukowy doktora, który uzyskały 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

• Wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań 
wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego

• Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego 
projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub 
międzynarodowych

• Czas trwania projektu: nie dłużej niż 12 miesięcy

Dla kogo?

• Można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego

• Niedozwolone są koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych 
niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie oraz nie dopuszcza się możliwości zakupu 
lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania

• Mogą być finansowane: badanie wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne, 
wydatki związane z udostępnianiem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie

• W przypadku działania polegającego na wyjeździe, koszty dojazdów, przejazdów, noclegów oraz diet możliwe są do 
zaplanowania wyłącznie dla osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego

Na co?

• Nabór ciągły: 01.02.2022 – 31.07.2022

• Opis konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

• Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożeniu wniosku

Do kiedy?

• Olga Zajączkowska, tel. 71 784 00 34, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
olga.zajaczkowska

• Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89, redaktor pomocniczy w systemie OSF: 
natalia.marchut

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49, redaktor pomocniczy w 
systemie OSF: magdalena.wieckowska

Do kiedy złożyć w CZP?

NCN

MINIATURA 6
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Badania 
wstępne 

/pilotażowe

• Działanie naukowe realizowane przed zasadniczym badaniem w sytuacji, gdy dany 
problem badawczy jest mało poznany  

Kwerenda

• Działanie naukowe bazujące na poszukiwaniu danych, informacji w zasobach 
archiwalnych, bazach danych i bibliotekach

Staż naukowy/ 
wyjazd 

badawczy

• Działanie naukowe polegające na realizacji badań naukowych lub uzyskaniu wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań naukowych.  Najczęściej staż i 
wyjazd badawczy realizowany jest w miejscu innym niż Jednostka macierzysta 
Badacza

Wyjazd 
konferencyjny/ 
konsultacyjny 

• Działanie naukowe bazujące na czynnym udziale Kierownika Projektu w  ważnej 
konferencji naukowej

• Działanie naukowe umożliwiające Młodemu Badaczowi  konsultacje pomysłów i 
problemów badawczych ze specjalistami w danej dziedzinie

NCN

MINIATURA 6

wyjaśnienie 
pojęć 
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• Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych 
uzyskanych w projektach bazowych szczególnie przez określenie planu rozwoju technologii bazujących na 
wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na 
wynikach badań podstawowych

• Podstawą do złożenia wniosku jest projekt bazowy - projekt badawczy obejmujący badania podstawowe 
finansowany w ramach NCN np. MAESTRO, OPUS, PRELUDIUM,  PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATINA, 
SONATA BIS (z wyłączeniem: ETIUDA, FUGA, UWERTURA I MINIATURA) – ścieżka A (jednostki naukowe) i C 
(konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw)

• Ścieżka B – podstawą złożenia wniosku jest wcześniejsza realizacja projektu TANGO (edycje 1-4)

• Projekt bazowy – powinien zakończyć się nie wcześniej niż 15.03.2016 r. 

Dla kogo?

• Możliwe jest uzyskanie finansowania na realizację prac koncepcyjnych (faza K) oraz prac B+R – badania 
przemysłowe i prace rozwojowe – faza B+R

• Ścieżka A – maksymalnie do 250 000 zł, w tym maksymalnie 150 000 zł na fazę B+R

• Ścieżka B i C – do 3 mln zł

Na co?

• Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: brak informacji

• Zakończenie naboru wniosków wstępnych: brak informacji

• Opis konkursu (edycja 5): https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v

Do kiedy?

• I runda: termin wewnętrzny: brak informacji oraz II runda: termin wewnętrzny: brak informacji

• Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, tel. 71 784 14 90, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl

Do kiedy złożyć w CZP?

NCBR 

TANGO VI
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NCBR 

EJP RD

ERA PerMed

Neuron 

Cofund 2
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Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju

Cykliczne projekty międzynarodowe

EJP RD

Europejski wspólny 
program w obszarze 

chorób rzadkich

wnioski wstępne: 
14.12.2022 – 16.02.2023; 

wnioski pełne:                
04.2022 – 15.06.2023 r.

NABÓR

ERA PerMed

Tematyka: 
nowoczesne metody 
opieki nad pacjentem

wnioski wstępne:         
brak naboru;                     

wnioski pełne:                
brak naboru

NABÓR 
ZAKOŃCZONY

Neuron Cofund 2

Tematyka: 
neurobiologia, 

neurologia, psychiatria 

wnioski wstępne: 
07.01.2022 – 08.03.2022; 

wnioski pełne:                
20.05.2022 – 28.06.2022 r.

NABÓR

Kontakt: Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, tel. 71 784 14 90, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl, 

mailto:katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl


• Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych 
obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu 
niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w 
postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym

• Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących 
oceny skutków działania produktu leczniczego

• Regulamin dopuszcza finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, których przedmiotem jest 
wypracowanie nowych schematów diagnostycznych, jeżeli schematy te zostaną wypracowane w ramach badania 
klinicznego produktu leczniczego

• W niniejszym Konkursie wprowadzono wymóg bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego 
wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do 
sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów

• Wprowadzono także wymóg dołączenia do Wniosku projektu protokołu badania klinicznego

Dla kogo?

• Zgodnie z założeniami Konkursu finansowane będzie 100% kosztów związanych z Projektem

• Koszty Projektu rozliczane będą na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków oraz wydatków ryczałtowych, tzw. 
kosztów pośrednich

Na co?

• Nabór wniosków w systemie trwa:

• I runda: od dnia 17 stycznia 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12:00:59

• II runda: od dnia 17 marca 2022 r. od godziny 12:01:00 do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 12:00:59

• Opis konkursu: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1236,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-Konkurs-na-
niekomercyjne-badania-kliniczne-ABM2.html

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 10.02.2022 r. – w przypadku konieczności przygotowania umowy konsorcjum do projektu 
partnerskiego

• Termin wewnętrzny: do 25.02.2022 r. - projekty – UMW jako jeden podmiot

• Marta Duda-Sikuła – Uniwersyteckie  Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, tel. 600 617 262, e-mail: marta.duda-
sikula@umw.edu.pl
Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, tel. 71 784 14 90, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl

Do kiedy złożyć w CZP?

Agencja
Badań

Medycznych

Niekomercyjne 
badania kliniczne 

(ABM/2022/1)
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• Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych 
wyrobów medycznych, premiujący wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję oraz wyroby z zakresu 
robotyki

• Celem konkursu jest wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowych wyrobów 
medycznych, oceny działania, oceny klinicznej wyrobów oraz ich certyfikacji, w szczególności nowych 
rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję i robotykę. W dalszej perspektywie, dzięki temu możliwe będzie 
skomercjalizowanie tych produktów i wprowadzenie na rynek wyrobów medycznych

• Ponadto celem konkursu jest przeprowadzenie dalszej oceny wyrobów medycznych już wprowadzonych do 
obrotu w danym zastosowaniu, aby zgromadzić dodatkowe dane o ich efektywności. Dopuszcza się ocenę działania, 
np. w oparciu o badania kliniczne, wyrobów medycznych już dostępnych na rynku, w innym, dotąd niezbadanym 
zastosowaniu, np. w innym wskazaniu, w innej populacji

Dla kogo?

• Alokacja budżetowa na konkurs wynosi 100 mln zł

Na co?

• Uruchomienie konkursu planowane jest na I kwartał 2022 roku

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: nie określono

• Marta Duda-Sikuła – Uniwersyteckie  Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, tel. 600 617 262, e-mail: marta.duda-
sikula@umw.edu.pl
Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, tel. 71 784 14 90, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl

Do kiedy złożyć w CZP?

Agencja
Badań

Medycznych

Sztuczna 
inteligencja i 

robotyka 
(ABM/2022/2)
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• Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne oceniające efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów 
leczniczych w tym samym wskazaniu – badania typu head-to-head

• Celem konkursu jest wsparcie finansowe badań przyczyniających się do poprawy sytuacji pacjentów, przede 
wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej najbardziej optymalnej klinicznie diagnostyki lub terapii

• Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine, EBM), wybór terapii 
stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany w oparciu o wiarygodne, wysokiej jakości dane kliniczne, 
pozyskane w pierwszej kolejności z badań umożliwiających porównanie efektywności klinicznej alternatywnych opcji 
terapeutycznych. Powyższe powoduje potrzebę podejmowania badań typu head-to-head, bezpośrednio 
porównujących ze sobą produkty lecznicze. Wyniki badań head to head pozwolą tym samym na optymalizację 
standardów leczenia poprzez wskazanie najefektywniejszych klinicznie produktów leczniczych stosowanych 
w danej chorobie na tym samym etapie diagnostyki lub leczenia

Dla kogo?

• Alokacja budżetowa na konkurs wynosi 100 mln zł

Na co?

• Uruchomienie konkursu planowane jest na III kwartał 2022 roku

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: nie określono

• Marta Duda-Sikuła – Uniwersyteckie  Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, tel. 600 617 262, e-mail: marta.duda-
sikula@umw.edu.pl
Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, tel. 71 784 14 90, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl

Do kiedy złożyć w CZP?

Agencja
Badań

Medycznych

Niekomercyjne 
badania kliniczne 

- badania typu 
head-to-head. 
(ABM/2022/3)
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• Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i 
medycznych

• Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego 
osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora

• Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki 
badawczo-rozwojowej

• Okres realizacji projektu badawczego może wynieść maksymalnie 3 lata

Dla kogo?

• Brak określonej kwoty limitu dla wartości projektu 

• Kryteria oceny wniosku w konkursie: dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu

• Zgodność tematyki projektu z celami istnienia Naukowej Fundacji Polpharmy (https://polpharma.pl/wp-
content/uploads/2019/07/statut-tekst-jednolity.pdf) 

• Zakres projektu powinien być zgodny z tematem przewodnim konkursu, który zostanie ogłoszony przez Naukową 
Fundację Polpharmy

Na co?

• Termin składania wniosków upływa zazwyczaj ok. 31.05.2022

• Śladem poprzednich lat spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu 

• Opis konkursu: https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/konkurs-na-projekt-badawczy/

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 10.05.2022 r.

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49

Do kiedy złożyć w CZP?

Naukowa 
Fundacja 

Polpharma
-

Projekt 
badawczy
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• Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów skierowanych do uczonych na różnym etapie 
kariery naukowej

• Stypendia, subsydia i granty, które oferuje Fundacja, przyznawane są zawsze w trybie konkursu

• Program  START to roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej 
posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań

• O stypendia mogą się ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania 
wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. 

• W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata 
oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze

Dla kogo?

• Stypendium jest dowodem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i stanowi zachętę do 
dalszego rozwoju

• Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub 
dwóch ośrodkach badawczych za granicą

• W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł

• Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel

Na co?

• Wnioski w konkursie START 2023, wzorem lat ubiegłych, można składać od połowy września do  połowy listopada 
2022 r.

• Informacje o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 15.10.2022 r.

• Kontakt: Natalia Marchut: e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89

Do kiedy złożyć w CZP?

Fundacja na 
rzecz Nauki 

Polskiej 

Program 
START 2023
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• Celem programu jest: rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych 
przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu 
do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy 
badawczej

• Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, 
posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat

• Każdy projekt trwa 4 lata z możliwością przedłużenia do 5 (w sytuacji złożenia wniosku do ERC)

• W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z 
zagranicy

Dla kogo?

• Finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

• Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować nie jest określona przez Fundację, przy czym dla 
celów szacunkowych średni budżet projektu First TEAM, trwającego 36 miesięcy wynosi ok. 2 -4 mln zł

• Zakłada się możliwość sfinansowania aparatury naukowo-badawczej na warunkach konkursowych, pod warunkiem 
wykorzystania jej w projekcie

• Beneficjenci realizujący projekty w oparciu o schemat pomocy publicznej mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 
80% całkowitej wartości projektu

• Dodatkowo, partner zagraniczny finansowany jest w wys. ok 1 mln zł na 4 lata (w formie ryczałtu)

Na co?

• Nabór nie został jeszcze ogłoszony

• Informacje o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny – nie określono

• Natalia Marchut e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49

Do kiedy złożyć w CZP?

Fundacja na 
rzecz Nauki 

Polskiej 

Program First 
TEAM
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• Program kierowany do naukowców lub grupy naukowców zamierzający pracować i stworzyć w Polsce Centrum 
Doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swej dziedzinie na świecie

• Cel programu:

• budowa Centrów doskonałości naukowej w Polsce,

• pozyskiwanie do pracy w Polsce wybitnych uczonych z całego świata,

• stworzenie ośrodka aktywnego we współpracy z gospodarką,

• dofinansowanie ze źródeł krajowych projektów TEAMING of EXCELLENCE (ToE) z Horyzontu Europa,

• możliwość wyposażenia finansowanych badań w aparaturę naukowo-badawczą,

• rozwój międzynarodowej współpracy instytucjonalnej polskich jednostek.

Dla kogo?

• 445 mln zł daje możliwość sfinansowania ok. 12 projektów w latach 2023-2029 (ok 20-30 mln zł/projekt, Teaming for 
excellence ok. 45 mln zł/projekt).

• Projekt jednego centrum trwa 5 lat

• W ramach każdego projektu finansowane jest 3-5 grup badawczych oraz grupy typu core-facility

• Finansowanie jednego projektu to ok 20-30 mln zł w zależności od planów zakupu aparatury lub w przypadku 
ToE ok 45 mln zł

• Zakłada się możliwość na warunkach konkursowych także sfinansowania aparatury naukowo badawczej, pod 
warunkiem wykorzystania jej w projekcie w ramach wskazanej grupy badawczej

Na co?

• Nabór nie został jeszcze ogłoszony

• Informacje o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

Do kiedy?

• Kontakt:

• Natalia Marchut e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89

Do kiedy złożyć w CZP?

Fundacja na 
rzecz Nauki 

Polskiej 

Program 
Międzynarodowe 

Agendy 
Badawcze
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• Organizacje badawcze, liderzy grup prowadzący wspólnie prace nad innowacyjnym rozwiązaniem, które ma 
zastosowanie w gospodarce

• Cel: wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi bądź technologii, współpraca zespołów badawczych, 
rozwój umiejętności naukowców pracujących w Polsce w zakresie interakcji z rynkiem i zarządzania własnością 
intelektualną, wprowadzenie nowej formy umowy konsorcyjnej z udziałem jednostki wiodącej odpowiedzialnej za 
wdrożenie wyników.

• Konkurs odbywa się dla trzech zdefiniowanych obszarów: zdrowie, środowisko i przemysł 4.0.

• Deklaracja organizacji biorących udział w konsorcjum do wniesienia niezbędnej własności intelektualnej (background
IP) oraz do powierzenia zarządzania wynikami projektu przez jednostkę wiodącą (np. spółkę celową)

Dla kogo?

• Projekt konsorcjum trwa 4 lata (z możliwością przedłużenia)

• Wysokość grantu dla jednego konsorcjum ok. 15- 17 mln zł

Na co?

• Nabór nie został jeszcze ogłoszony

• Informacje o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny – nie określono

• Kontakt:

• Natalia Marchut e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89  

Do kiedy złożyć w CZP?

Fundacja na 
rzecz Nauki 

Polskiej 

Program 
TEAM-NET
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• Konkurs kierowany głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków 
(specjalistów z zakresu żywienia człowieka)

• Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, czyli edukacji o roli 
żywienia na różnych etapach życia człowieka

• Swoją misję Fundacja realizuje poprzez projekty edukacyjne, zmiany systemowe oraz strategiczne partnerstwa w 
ramach 3 obszarów: roli żywienia w chorobie, edukacji żywieniowej w 1000 pierwszych dni oraz zdrowego 
starzenia się

Dla kogo?

• Rodzaje grantów:

Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań 
naukowych z zakresu żywienia człowieka o wartości do 250 000 zł

Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora o wartości do 100 000 zł

• W tegorocznej edycji jako obszary priorytetowe zostały wskazane:

• 1. Wpływ leczenia żywieniowego (doustnego i/lub dojelitowego) prowadzonego w warunkach szpitalnych oraz 
interwencji żywieniowej kontynuowanej po wypisie z oddziału szpitalnego na proces rehabilitacji i rekonwalescencji 
po chorobie

• 2. Postępowanie żywieniowe u dzieci z alergią

• 3. Żywienie zdrowych niemowląt w pierwszych 1000 dniach życia

Na co?

• Wnioski można składać od 15.02.2022 do 30.06.2022 r.

• Opis konkursu: https://fundacjanutricia.pl/wydarzenia/wydarzenie/konkurs-grantowy-2022

• Dokumenty konkursowe należy wypełnić w j. angielskim: https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/konkurs-grantowy

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny - 10.06.2022 r.

• Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34

• Magdalena Więckowska, e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49

Do kiedy złożyć w CZP?

Granty
badawcze

i promotorskie 
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• Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora do 8 lat po obronie 
doktoratu

• Osoby składające wniosek muszą spełnić zasadę mobilności, tj. nie mogą wybrać jednostki goszczącej w kraju, w 
którym pracowali i/lub mieszkali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat przed datą zamknięcia konkursu

• Działania Akcji Marii Skłodowskiej Curie (MSCA) mają na celu wspieranie rozwoju kariery i szkolenia naukowców we 
wszystkich dyscyplinach naukowych poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową

• PF to granty dla najlepszych i najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców na prowadzenie badań 
(z naciskiem na innowacyjność, interdyscyplinarność)

Dla kogo?

• Granty Europejskie (European Fellowship – EF): projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w jednostce z kraju 
UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa w okresie 12-24 miesięcy

• Granty Międzynarodowe (Global Fellowship – GF): projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w jednostce z 
kraju pozaeuropejskiego przez okres 12-24 miesięcy (faza I), a następnie w  jednostce z kraju UE lub kraju 
stowarzyszonego z programem Horyzont Europa przez okres 12 miesięcy (faza II)

• Budżet projektu obejmuje wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji i publikacji, jak również koszty 
zarządzania i koszty pośrednie – w formie kosztów jednostkowych, kalkulowanych  na podstawie zaplanowanego 
czasu realizacji projektu (w miesiącach)

Na co?

• Przewidywane otwarcie programu kwiecień 2022: 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships

• Link: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/msca

Do kiedy?

• Kontakt:

• Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, tel. 71 784 14 90, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl

• Olga Zajączkowska, tel. 71 784 00 34, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl

Do kiedy złożyć w CZP?

Postdoctoral
Fellowships
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• Pracownicy UMW oraz pracownicy UMW zatrudnieni również w USK

• „Młodzi Naukowcy” np. doktoranci wykonujący badanie naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego –
pracownika UMW 

Dla kogo?

• Środki mogą być przeznaczone na finansowanie badań naukowych w zakresie opracowania i wdrażania nowych 
metod diagnostycznych i leczniczych, jak również profilaktyki, wykrywania lub zwalczania chorób nowotworowych oraz 
ich następstw u dzieci 

• Rezultatem projektu jest publikacja w czasopiśmie naukowym z IF lub w przypadku doktorantów – obroniona 
praca doktorska zawierająca opis wyników badań sfinansowanych w ramach środków Fundacji

Na co?

• Nabór ciągły

• Wniosek podlega ocenie formalnej przez pracowników CZP oraz merytorycznej przez powołanych przez Fundację 
ekspertów

• Wniosek należy złożyć do biura Fundacji na udostępnionym formularzu wniosku o dofinansowanie 

Do kiedy?

• nabór wniosków ciągły

• Kontakt: Magdalena Więckowska e-mail: magdalena.wieckowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 11 49

Do kiedy złożyć w CZP?

Fundacja 
„Na ratunek

dzieciom
z chorobą 

nowotworową”
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• Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem 
akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 
7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, lub innym 
podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

• Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się 
znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej

• Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca

• Stypendium można otrzymać tylko raz

• Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały 
zrealizowane do 30 listopada 2022 r.

• Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w 
monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem

Dla kogo?

• Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 30 dla młodych 
naukowców będących doktorantami

• Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy)

• Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie

Na co?

• Termin składania wniosków wzorem lat ubiegłych – od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

• https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-
do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 15.11.2022 r. 

• Kontakt: Natalia Marchut e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89

Do kiedy złożyć w CZP?

Wybitni 
młodzi 

naukowcy
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• Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 
prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 
poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych

• Program składa się z dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” i „Wsparcie monografii naukowych”

• Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu,  którego:

• okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

• zakres nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

• koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Dla kogo?

• Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

• „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł

• „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł – przy czym nie może ona przekraczać 90% 
kosztów realizacji projektu

Na co?

• Termin składania wniosków wzorem lat ubiegłych – od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

• Opis konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 05.03.2022 r. 

• Kontakt: Natalia Marchut e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89

Do kiedy złożyć w CZP?

Doskonała 
nauka
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• Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na 
kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której 
efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej

• Program składa się z modułów:

• „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez 
doktorantów prowadzących działalność naukową

• „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw 
doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w 
procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem

Dla kogo?

• Z programu finansowane jest: stypendium doktoranckie, koszty ubezpieczenia społecznego, dofinansowanie 
kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu

• Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla 
doktoranta wynosi:

• - 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, 

• - 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

• Formuła Doktoratu wdrożeniowego przewiduje korzyści dla wszystkich stron:

• doktorant otrzymuje pensję z firmy (musi być osoba, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze godzin) i 
stypendium z MNiE;

• przedsiębiorstwo dysponuje pracownikiem, który przez kilka lat pracuje nad rozwiązaniem technologicznym, budując 
przewagę konkurencyjną;

• uczelnia otrzymuje z MNiSW ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Na co?

• Termin składania wniosków wzorem lat ubiegłych – kwiecień 2022 r. 

• Opis programu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 08.03.2022 r. 

• Kontakt: Natalia Marchut e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl, tel. 71 784 14 89

Do kiedy złożyć w CZP?

Doktorat 
wdrożeniowy

36

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy
mailto:natalia.marchut@umed.wroc.pl


• Fundusz Aktywności Studenckiej jest programem miejskim, zainicjowanym przez Prezydenta Wrocławia i 
ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, 
innowacyjności i kreatywności studenckiej

• O dofinansowanie mogą się starać: studenckie koła naukowe, organizacje studenckie i nieformalne grupy 
studenckie działające na wrocławskich uczelniach

• W tej edycji specjalnymi grantami wyróżnione zostaną dodatkowo dwa projekty

• Tematyka projektów jest dowolna - związana z profilem koła naukowego, grupy lub organizacji studenckiej

Dla kogo?

• Każdy projekt ma szansę na dofinansowanie na poziomie 5 tys. zł., a w sytuacjach wyjątkowych kwoty mogą 
być nawet wyższe

• specjalne dwa granty, które zostaną przyznane projektom, inspirowanym postacią i twórczością Tadeusza 
Różewicza, mogą uzyskać dofinansowanie do 15 tys. zł

• Zakończenie realizacji projektu i wykorzystanie dotacji musi nastąpić do 31.12.2022 r.

Na co?

• Termin składania wniosków: do 10.03.2022 r. 

• Opis programu: https://wca.wroc.pl/fast-nabor-2022-najwazniejsze-informacje-1

Do kiedy?

• Termin wewnętrzny: do 20.02.2022 r.

• Kontakt: Natalia Marchut, e-mail: natalia.marchut@umw.edu.pl tel. 71 784 14 89

Do kiedy złożyć w CZP?

FAST -
- Fundusz 

Aktywności 
Studenckich
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HORYZONT 
EUROPA

• Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research
Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły 
badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy

• Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim 
stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i 
przełomowych wyników

• Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma 
znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, 
pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy

• Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf

HORYZONT EUROPA
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NAJBLIŻSZE KONKURSY W RAMACH HORYZONT EUROPA -
WYBRANE



HORYZONT 
EUROPA

ERC

Źródło: https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates

HARMONOGRAM KONKURSÓW ERC
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Starting Grant 

ERC-2023-StG

Dla naukowców od 2 
do 7 lat po doktoracie

Planowane 
otwarcie naboru: 

12/07/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
25/10/2022

Do 1,5 mln euro 
na projekt 

trwający do 5 lat

Consolidator
Grant

ERC-2023-CoG

Dla naukowców od 7 do 
12 lat po doktoracie 

Planowane 
otwarcie naboru: 

28/09/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
02/02/2023

Do 2 mln euro na 
projekt trwający 

do 5 lat

Advanced Grant 

ERC-2023-AdG

Dla naukowców 
doświadczonych, o 
uznanym dorobku 

naukowym

Planowane 
otwarcie naboru: 

08/12/2022 

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
23/05/2023

Do 2,5 mln euro 
na projekt 

trwający do 5 lat

Synergy Grant 

ERC-2023-SyG

dla 2-4 liderów (PIs) i 
ich 

interdyscyplinarnych 
zespołów

Planowane 
otwarcie naboru: 

13/07/2022

Planowane 
zamknięcie 

naboru: 
08/11/2022

Do 10 mln euro 
na projekt 

trwający do 6 lat

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates


Inicjatywa na 
rzecz 

Innowacji w 
Ochronie 
Zdrowia

Informacje wstępne

• Strategiczną Agendą Badań i Innowacji (SRIA) Wspólne
Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji
w Ochronie Zdrowia (Innovation Health Initiative – IHI)
uzyskało ramy prawne 19 listopada 2021. Prace
przygotowujące to partnerstwo zaowocowały wstępną
informacją o planowanych tematach konkursów

• Innowacyjne działania z zakresu opieki zdrowotnej są
wyjątkowo skomplikowane w przygotowaniu, a jeszcze
bardziej w realizacji, ponieważ mogą obejmować pełne
spektrum ścieżek opieki zdrowotnej: od profilaktyki,
poprzez diagnostykę i leczenie, aż po zarządzanie
chorobą, w tym opiekę długoterminową i paliatywną

Inicjatywa na rzecz Innowacji w 
Ochronie Zdrowia (IHI)

41Źródło: https://www.kpk.gov.pl/strategia-do-2030-roku-inicjatywy-na-rzecz-innowacji-w-zdrowiu-ihi
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Inicjatywa na 
rzecz 

Innowacji w 
Ochronie 
Zdrowia

Informacje 
wstępne

• Innowacje w opiece zdrowotnej opierają się na
wykorzystaniu i łączeniu uznanych i innowacyjnych
technologii (w tym produktów leczniczych, wyrobów
medycznych, diagnostyki in vitro, terapii opartych na
komórkach krwiotwórczych, technologii cyfrowych ze
sztuczną inteligencją, robotyki, nanotechnologii itp.)

• Opracowanie zintegrowanych rozwiązań
międzysektorowych wymaga ustanowienia
konstruktywnego, opartego na zaufaniu i ciągłego
dialogu między sektorami przemysłu i organami
regulacyjnymi

Inicjatywa na rzecz Innowacji w 
Ochronie Zdrowia (IHI)

42Źródło: https://www.kpk.gov.pl/strategia-do-2030-roku-inicjatywy-na-rzecz-innowacji-w-zdrowiu-ihi

https://www.kpk.gov.pl/strategia-do-2030-roku-inicjatywy-na-rzecz-innowacji-w-zdrowiu-ihi


Inicjatywa na 
rzecz 

Innowacji w 
Ochronie 
Zdrowia

Informacje wstępne

• zagadnienia skoncentrowane na chorobach, a mianowicie nowotworach, chorobach kardiologicznych i metabolicznych oraz 
chorobach neurodegeneracyjnych, jak również tematy bardziej ukierunkowane na technologie – dotyczące danych 
zdrowotnych i rozwoju technologii medycznych.
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Inicjatywa na rzecz Innowacji w Ochronie 
Zdrowia (IHI) – wstępne tematy projektów

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/strategia-do-2030-roku-inicjatywy-na-rzecz-innowacji-w-zdrowiu-ihi

• Innowacyjne, ukierunkowane na pacjenta ścieżki opieki dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi i 
chorobami współistniejącymi

• Obrazowanie nowej generacji oraz diagnostyka i terapia nowotworów wykorzystująca obrazowanie

• Onkologia precyzyjna: innowacyjne, ukierunkowane na pacjenta, wielomodalne terapie 
przeciwnowotworowe

• Dostęp i integracja heterogenicznych danych dotyczących zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej w 
obszarach chorób o wysokim, niezaspokojonym zapotrzebowaniu na zdrowie publiczne

Przewiduje się tematy jednoetapowe:

• Nowe narzędzia do przewidywania, zapobiegania i monitorowania chorób sercowo-metabolicznych, w tym 
ich wtórnych objawów, w celu umożliwienia interwencji w odpowiednim czasie

• Wzmocnienie doskonałości w zakresie rozwoju klinicznego w UE i atrakcyjności innowacji: zharmonizowana 
metodologia w celu promowania wykorzystania wczesnych badań wykonalności (EFS)

Oraz tematy dwuetapowe:

https://www.kpk.gov.pl/strategia-do-2030-roku-inicjatywy-na-rzecz-innowacji-w-zdrowiu-ihi


NAWA

• NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i 
stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. 
Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich 
uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w 
celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i 
badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:

 Programy dla Naukowców

 Programy dla Instytucji

 Programy dla Studentów

 Programy Języka Polskiego

• Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/

• Wyselekcjonowana oferta NAWA dla UMW i otwarte nabory: 

https://www.umw.edu.pl/wm-nawa-otwarte-nabory

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
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NAWA

Dla polskich 
naukowców

• Programy NAWA dla naukowców mają na celu wzmocnienie potencjału polskich 
jednostek naukowych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy. Oferta 
obejmuje programy wymiany dla kadry naukowej, które umożliwiają mobilność nie 
tylko między krajami Europy, ale również całego świata. Nabór do programów w 
większości przypadków ma charakter cykliczny. 

• Programy dla naukowców dostępne w zakresie nauk z obszaru

nauk medycznych i biomedycznych: 

- Program im. Bekkera

- Program im. prof. Walczaka

- Granty interwencyjne NAWA

- NAWA Preludium BIS

- Program im. Iwanowskiej 

- Współpraca i wymiana międzynarodowa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
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• Dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich 

• Doktorant, - w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może 
ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o 
którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .

• Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię 
naukową.

• Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się 
ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których 
zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Dla kogo?

 Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie długofalowej współpracy 
oraz realizacja projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. 
Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś 
doktorantom na realizację części kształcenia.
•W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

 prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

 pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

 odbyciu stażu podoktorskiego;

 w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Na co?

Warunki

•- Nabór do programu odbywa się cyklicznie i zwykle ogłaszany jest w  kwietniu.
•Kontakt: DWM: Magdalena Szymków-Cieniawska e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl oraz 
CZP: Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umw.edu.pl, 

Terminy 

Program im. 
Bekkera

4
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• O finansowanie wniosków mogą się ubiegać indywidualni naukowcy, zatrudnieni w polskich uczelniach, 
instytutach lub szpitalach klinicznych oraz doktoranci.

Dla kogo?

•Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez 
wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru nauk medycznych.

• W ramach Programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych 
zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

•W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy 
stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);

podnoszeniu kompetencji dydaktycznych (działanie dodatkowo punktowane w ramach kryterium 3 oceny 
merytorycznej)

pozyskaniu materiałów do pracy naukowej;

 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Na co?

•Program zapewnia finansowanie stypendium przez okres realizacji Projektu w zagranicznym Ośrodku goszczącym 
w wysokości 15 000 zł na każdy pełny miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy
(ryczałt na koszty podróży) w wysokości 10 000 zł.

•Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. 

•Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden Wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, 
obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego

Warunki

• Termin wewnętrzny do: 20.04.2022 r. 

• Wnioski można składać w systemie NAWA do 22.04.2022 roku do godziny 15:00

• Kontakt: DWM: Magdalena Szymków-Cieniawska e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl ntakt: 
Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl,                                                         

Terminy 

Program im. 
prof. Walczaka

4
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• Dla naukowców podejmujących badania interwencyjne we współpracy międzynarodowej reagując na 
przełomowe wydarzenia.

• Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i 
prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.;

Dla kogo?

• wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej 
naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i 
przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 

• działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa 
w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko 
wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia 
unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

• W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;

 koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, 
statystycznym;

 koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;

 koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Na co?

• Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 
(trzysta tysięcy) zł.

• Ocenie podlega m. in. wartość naukowa, znaczenie i nowatorstwo zaplanowanych działań, adekwatność 
planowanych działań do czasu realizacji Projektu, wykonalność Projektu, potencjał Grupy Projektowej i Partnera/ów 
zagranicznego/ych.

Warunki

• Nabór wniosków może zostać uruchomiony kilka razy w roku – w kwietniu i wrześniu

• Kontakt: Magdalena Szymków-Cieniawska, e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl oraz CZP: Olga 
Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, 

Terminy

Granty 
interwencyjne 

NAWA

4

8
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• O udział w Programie może ubiegać się doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących 
kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła 
podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy

• jego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności poprzez umożliwienie im realizacji staży 
zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego 
Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

• Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich 
ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Są to działania 
synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

Dla kogo?

•Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

•Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się 
ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których 
zlokalizowane są ośrodki goszczące.

•W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

 pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

 odbyciu stażu doktorskiego;

realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub 
akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Na co?

• koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł miesięcznie (kraje OECD, a także miast z krajów spoza OECD 
znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER[2]) albo 6 000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych 
krajów) – na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym. 

• ryczałt na koszty podróży - jednorazowy dodatek mobilnościowy – 7000 lub 10 000 oraz koszty ubezpieczenia i 
wizy

• Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie.

Warunki

•Nabór wniosków jest prowadzony do 10 grudnia 2025 roku godz. 15:00. 

•Kontakt: CZP: Olga Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 00 34, redaktor 
pomocniczy w systemie OSF: olga.zajaczkowska oraz DWM: Magdalena Szymków –Cieniawska, 
magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl                                                      

Terminy

NAWA 
Preludium BIS

4
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• osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską: uczestnicy szkół doktorskich, doktoranci, w chwili składania 
wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz 
mające otwarty przewód doktorski (do 3 lat od złożenia wniosku, realizujące program „Doktorat wdrożeniowy

Dla kogo?

•mobilność międzynarodowa doktorantów, umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia 
badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części 
programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności 
naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach 
na całym świecie.

•Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację 
projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy

•W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

odbycie w zagranicznym ośrodku goszczącym części kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy 
doktorskiej;

prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem  rozprawy doktorskiej;

pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;

zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego;

prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;

inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako 
uzupełnienie powyższych celów

Na co?

• Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z 
pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może 
być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w 
przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun

Warunki

• Nabór do programu odbywa się cyklicznie i zwykle ogłaszany jest w październiku. 

• Kontakt: DWM: Magdalena Szymków-Cieniawska e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl ntakt: 
Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl, 

Terminy

Program im. 
Iwanowskiej 
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• Oferta dostępna jest dla naukowców, doktorantów i studentów.

• W ramach programu możliwa jest wymiana oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych z uczelniami i 
instytutami w krajach partnerskich.

Dla kogo?

• NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z 
m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, 
Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam .

• zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej 
realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe 
pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na 
poziomie krajowym lub resortowym.

Na co?

• Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od 
zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

• Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia 
finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w 
zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej 
Beneficjenta.

Warunki

• Nabór prowadzony jest cyklicznie i zwykle trwa do  20 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 – chyba że w 
przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę r. 

• Nabory do programów w ramach wspólnych projektów badawczych ogłaszane są w różnych terminach.

• Kontakt: Magdalena Szymków-Cieniawska, e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl

Terminy

Współpraca 
i wymiana 

międzynarodowa
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NAWA

Dla 
zagranicznych 

naukowców

• Programy NAWA dla naukowców zagranicznych mają na celu zwiększenie stopnia 
umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych oraz wzmocnienie ich 
potencjału dydaktycznego. Pozwalają także na zwiększenie współpracy 
międzynarodowej oraz na dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami 
wykorzystywanymi w zagranicznych ośrodkach naukowych.

• Programy dla naukowców zagranicznych dostępne w zakresie nauk z obszaru

nauk medycznych i biomedycznych: 

- Profesura Gościnna NAWA

- Program im. Stanisława Ulama

- NAWA Medyk

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

52



• Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich 
uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych 
specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną 
badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te 
instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Dla kogo?

• W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku 
międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy 
projektowej.

• Beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN 
oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

• Kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wizycie uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego 
niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym – opiekun. Dodatkowo Stypendium może być powiększone o 5 000 zł, jeśli Stypendysta zadeklaruje 
uczestnictwo w kursie języka polskiego.

Na co?

• Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy 
Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty 
adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Elementem Programu jest 
Komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty obejmujące Komponent badawczy 
uwzględniane są w ewaluacji jakości działalności naukowej.

• Wniosek należy sporządzić w języku angielskim, chyba że w poszczególnych polach wniosku określono inaczej.

• Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków. Poszczególny Wizytujący Naukowiec może występować 
tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze.

Warunki

•Nabór wniosków prowadzony jest do 23 maja 2022 r. do godz. 15:00r. 

•Kontakt: DWM: Magdalena Szymków-Cieniawska, e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl

Terminy

Profesura 
Gościnna NAWA
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• Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających 
co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się 
w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Dla kogo?

• Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

• Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

• W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

prowadzenie badań naukowych;

odbycie stażu podoktorskiego;

pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Na co?

•Beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz 
dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

•Kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wizycie uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego 
niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym – opiekun. Dodatkowo Stypendium może być powiększone o 5 000 zł, jeśli Stypendysta zadeklaruje 
uczestnictwo w kursie języka polskiego.

•Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej:

•https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

Warunki

•Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00, 
zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.
•Termin wewnętrzny do: 20.04.2022 r. 
•Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 listopada 2022 roku
•Kontakt: DWM: Magdalena Szymków-Cieniawska, e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl

Terminy

Program im. 
Stanisława Ulama
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• Dla przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz 
posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów na kierunkach medycznych.

Dla kogo?

• Program pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk 
medycznych poprzez dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w 
kształceniu m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych.

• Program umożliwia zatrudnienie Medyka w polskiej uczelni i powierzenie mu prowadzenia zadań dydaktycznych. 
Zatrudnienie w ramach programu nie może być realizowane w wymiarze niższym niż ½ etatu.

Na co?

•Projekt może trwać od 10 do 24 miesięcy

•Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy 
Wniosek jest złożony z innym  Medykiem, tj. jedną osobą reprezentującą jeden zawód medyczny. 

•Szczegóły dotyczące warunków, które musi spełnić zatrudniony medyk dostępne są na stronie:

•https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa/ogloszenie

Warunki

• Najbliższy nabór zaplanowany jest na  1 marca do 30 czerwca 2022 roku godz. 15:00

• Nabór do programu ogłaszany jest cyklicznie. 

• Kontakt: Katarzyna Skowrońska-Dzierzba, e-mail: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl oraz Olga 
Zajączkowska, e-mail: olga.zajaczkowska@umw.edu.pl

Terminy
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5. Rola Centrum Zarządzania Projektami 
UMW w cyklu życia projektuNowy 

Projekt

Umowa o 
finansowanie 

projektu

Realizacja 
projektu

Rozliczanie 
projektu

Zamknięcie 
projektu

Sekcja Pozyskiwania Projektów

I i II Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

56



1. Wypełnienie 
formularza „Zgłoś 
Projekt Naukowy” 

lub kontakt z 
pracownikami 

Sekcji 
Pozyskiwania 

Projektów 

(np. telefon, e-mail)

2. 
Przygotowanie 
dokumentacji 
merytorycznej 
projektu przez 

Kierownika 
Projektu

3. Przekazanie 
dokumentacji 
merytorycznej 

projektu do Sekcji 
Pozyskiwania 

Projektów CZP

4. Wspólna praca 
nad wnioskiem o 
dofinansowanie: 

Kierownika Projektu 
(część 

merytoryczna)                              
i pracownika CZP 

(nadzór formalno-
prawny nad 
wnioskiem)

5. Uzgodnienia 
wewnętrzne związane z 

procedurą składania 
wniosku (np. ocena 

wewnętrzna wniosku –
finanse projektu, 

zatrudnienie personelu 
badawczego, VAT, itp.)

6. Złożenie 
wniosku                        

o 
dofinansowanie 

do instytucji 
finansującej wraz 

z 
monitorowaniem 

wyników 
procedury 

konkursowej 

6. Zgłaszanie nowych pomysłów na projekty naukowe 
– rola Sekcji Pozyskiwania Projektów UMW

57

Podpisanie umowy 

o finansowanie

projektu



CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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oraz do śledzenia Aktualności na stronie https://nauka.umw.edu.pl/  


