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1. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships  
Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest 
w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu 
jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania 
nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu 
Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty 
mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukow-
ców. Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, 
należy przygotować projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-
szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships 
wyróżnia się dwa typy grantów: 
European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidual-
nego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w pla-
cówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi nauko-
wiec. Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badaw-
czych UE. 
Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania 
w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i niestowarzyszone z UE). 
Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także  
obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy. Więcej informacji 
na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.  
Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni-
ties/h2020/topics/msca-if-2017.html 
oraz http://www.granty-na-badania.com/2017/04/akcje-marii-skodowskiej-curie.html 
 

2. Cornet - 24. konkurs  
 
Do 29 września 2017 r. trwa nabór wniosków  
do 24. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. 
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację 
międzynarodowych projektów badawczych. Na dofi-
nansowanie udziału polskich podmiotów w projek-
tach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju przeznaczy 1 mln euro. Zakres te-
matyczny konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.  
Strona internetowa 24. konkursu w ramach inicjatywy Cornet: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-
cornet/aktualnosci/art,5285,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-24-kon-
kursie.html 
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3. Granty Fundacji Canon na badania w Japonii  
Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ra-
mach konkursu organizowanego przez Fundację Ca-
non. Research Fellowship to program grantowy "Ca-
non Fundation in Europe" adresowany do wysoko wy-
kwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji  
z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są pro-
wadzeniem swoich badań w Japonii. Zgodnie z regula-
minem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy. 
W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon wsparcie finansowe  
w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (w przypadku krótszego czasu 
stypendium, w odpowiednio proporcjonalnej wysokości). Wnioski mogą być składane 
przez osoby ze stopniem zawodowym magistra lub stopniem naukowym doktora. Od mo-
mentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja wnioskowa-
nego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku. 
Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów.  
Strona internetowa konkursu Fundacji Canon: 
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 
http://www.granty-na-badania.com/2017/08/granty-fundacji-canon-na-badania-
w.html 
 

4. DAAD: Stypendia na pobyty studyjne  
Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na stypendia DAAD na pobyty studyjne na kierun-
kach: architektura, architektura wnętrz, architektura krajo-
brazu, planowanie przestrzenne, urbanistyka, konserwacja 
zabytków i pokrewnych. Zgodnie z informacjami organiza-
torów o stypendium mogą się ubiegać absolwenci studiów 
I i/lub II stopnia, a także 5-letnich studiów magisterskich. Stypendia będą przyznawane 
na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. 
Laureaci konkursu otrzymają stypendium w wysokości 750 euro miesięcznie plus ry-
czałt na podróż i dodatkowe świadczenia. 
 
Strona internetowa konkursu DAAD: Stypendia na pobyty studyjne 
https://www.daad.pl/pl/2017/07/12/stypendia-na-studia-na-kierunkach-architekto-
nicznych-i-pokrewnych/ 
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5. Nabór tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2018-2020  
Do 30 września 2017 r. trwa nabór tematów badawczych  
w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią  
w latach 2018-2020. Nabór w Polsce prowadzony jest przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie 
podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Minister-
stwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii. 
Zgodnie z informacjami MNiSW zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2018 r. do 30 
kwietnia 2020 r.  
Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki: 

• znaczenie naukowe przedłożonego projektu badawczego; 
• adekwatność przedstawionej metodyki prowadzenia badań; 
• kwalifikacje wnioskodawców i polskiego zespołu naukowego; wartość dodana 

projektu wynikającą ze współpracy dwustronnej (np. efekt synergii); 
• udział kobiet w projekcie (b. ważne wymaganie w austriackiej części projektu); 
• udział młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat; 
• możliwości dalszej współpracy międzynarodowej (np. w ramach Horyzontu 

2020). 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie internetowej 
MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-polsko-austriackiego-kon-
kursu-wymiany-osobowej-naukowcow-edycja-2018-2020.html 
 

6. NATO: Badania dla pokoju i bezpieczeństwa  
Do 1 października 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach programu NATO dla pokoju i bezpieczeń-
stwa. W ramach konkursu można uzyskać finansowa-
nie na projekty badawcze, szkolenia i warsztaty zwią-
zane z bezpieczeństwem. Zgodnie z informacjami or-
ganizatorów w priorytetowy sposób traktowane będą 
wnioski dotyczące bezpośrednio operacji i misji NATO 
oraz inicjatyw przeciwdziałających zagrożeniu terro-
rystycznemu, zagrożeniom związanym z bronią che-
miczną, biologiczną, radiologiczną oraz jądrową. 
Strona internetowa programu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm  
oraz http://www.granty-na-badania.com/2017/08/nato-badania-dla-pokoju-i-bezpie-
czenstwa.html 
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7. E(x)plory 2018 - konkurs naukowy dla młodych naukowców  
Od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. można 
zgłaszać swoje propozycje w ramach Konkursu Nau-
kowego E(x)plory. Konkurs skierowany jest do gimna-
zjalistów, licealistów, uczniów szkół technicznych 
oraz studentów pierwszych lat uczelni wyższych. 
Pomysły ze wszystkich dziedzin nauki można zgłaszać 
indywidualnie lub w zespołach. Autorzy najlepszych 
prac otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe oraz po-
krycie kosztów zagranicznych wyjazdów naukowych. Do konkursu przyjmowane są 
prace o charakterze naukowym z następujących kategorii: 

• astronomia; 
• biologia i mikrobiologia oraz biochemia; 
• chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna; 
• ekologia i zarządzanie środowiskowe; 
• energetyka i transport; 
• fizyka; 
• geologia i nauki o ziemi; 
• informatyka i bioinformatyka; 
• inżynieria elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie; 
• matematyka; 
• medycyna i nauki o zdrowiu; 
• nauki społeczne i behawioralne; 
• rolnictwo i botanika; 
• zoologia; 
• inna.  

Spośród zgłoszonych projektów organizatorzy wybiorą najlepsze, których autorzy zo-
staną zakwalifikowani do II etapu. Ich prace zostaną zakwalifikowane do pięciu regional-
nych Festiwali Naukowych E(x)plory, podczas których zostaną wybrane prace finałowe. 
Finał konkursu odbędzie się we wrześniu/październiku 2018 r. Autorzy najlepszych prac 
otrzymają następujące nagrody finansowe: 

• I nagroda – stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł; 
• II nagroda – stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł; 
• III nagroda – stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł. 

Strona internetowa konkursu E(x)plory 2018: http://www.explory.pl/rekrutacja,111 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/07/explory-2018-konkurs-naukowy-dla-modych.html 
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8. Konkurs na krótką formę komiksową "Joseph Conrad"  
Do 5 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu na krótką formę komiksową z okazji roku Jose-
pha Conrada. Konkurs ma charakter otwarty i ma zasięg 
międzynarodowy. Do konkursu można zgłaszać prace wy-
konane w języku polskim. Pula nagród w konkursie wynosi 
8 000 zł. 
 
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach: 

• rysunku,  
• malarstwa,  
• grafiki komputerowej, 
• fotografii.   

Zgodnie z informacjami organizatorów temat konkursu dotyczy:  

• postaci i biografii Josepha Conrada, 
• bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości, 
• jego związku z Polską. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje 
się na stronie internetowej organizatora Domu Literatury w Łodzi.  
 
Strona internetowa konkursu na krótką formę komiksową "Joseph Conrad" 
http://www.granty-na-badania.com/2017/07/konkurs-na-krotka-forme-komik-
sowa.html 
 

9. Eureka - konkurs 2/2017  
Do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach inicjatywy Eureka konkurs 2/2017. Zgodnie  
z informacjami NCBiR dofinansowanie przyznane wniosko-
dawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wniosko-
dawcy  nie może przekroczyć 500 000 zł, z zastrzeżeniem, 
że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Budżet kon-
kursu wynosi 2 mln zł. Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny speł-
niać następujące kryteria podstawowe: 

• realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć 
przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki; 

• ukierunkowanie rynkowe; 
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• cywilny cel projektu; 
• przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. 

Szczegółowe informacje o naborach wniosków można znaleźć na stronie internetowej 
NCBiR: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktual-
nosci/art,5412,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22017.html 
oraz http://www.granty-na-badania.com/2017/08/eureka-konkurs-22017.html 
 

10. Stypendia od Volkswagen Foundation  
Do 12 października 2017 r. trwa nabór wniosków na 
stypendia od Volkswagen Foundation Freigeist Fellow-
ships. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców 
- do 5 lat po doktoracie - którzy chcą prowadzić swoje 
badania naukowe w Niemczech. Wysokość stypendium 
może wynosić do 1 mln euro. Zgodnie z informacjami or-
ganizatorów wnioskodawca musi spełniać m.in. następu-
jące warunki: 

• doktorat obroniony nie dawniej niż 5 lat temu; 
• badania będą prowadzone na uczelni lub jednostce naukowe w Niemczech; 
• mobilność - przeniesienie się do miejsca prowadzenia badań. 

Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w dowolnej dziedzinie nauki.  
Strona internetowa konkursu Freigeist Fellowships:  
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-
glance/freigeist-fellowships.html 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/07/stypendia-od-volkswagen-foundation.html 
 

11. CERN: Doctoral Student Programme  
Do 16 października 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach CERN Doctoral Student Programme. Kon-
kurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy 
są uczestnikami studiów doktoranckich lub planują 
rozpoczęcie takich studiów. W ramach konkursu uzy-
skać można środki na odbycie trwającego od 6 do 36 
miesięcy programu stażowo-szkoleniowego w CERN. 
Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące wymagania: 

• obywatelstwo kraju należącego do CERN (m.in. Polska); 
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• uczestnik studiów doktoranckich lub osoba, która planuje rozpocząć studia dokto-
ranckie na kierunkach wskazanych przez CERN. 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego. 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Doctoral Student Programme mają zapewnione 
następujące świadczenia: 

• wynagrodzenie w wysokości 3679 CHF miesięcznie; 
• pokrycie kosztów podróży; 
• dodatkowe świadczenie dla rodzin; 
• ubezpieczenie zdrowotne. 

Strona internetowa CERN Doctoral Student Programme: http://jobs.web.cern.ch/join-
us/doctoral-student-programme 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/07/cern-doctoral-student-programme.html 
 

12. Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS 

W dniu 17 października 2017 r.  upływa termin zgłaszania kandydatów w siódmym 
konkursie o Nagrodę Naukową Copernicus. 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą 
nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. 

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają 
szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny 
różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów ba-
dawczych. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum sto-
pień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji nau-
kowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. W konkursie mogą wziąć 
udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych  
w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej.  
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http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
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Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,  
tel. 22 845 95 41; 698 931 944; email: wojtysiak@fnp.org.pl.  Szczegółowe informacje są 
dostępne na stronach: http://www.fnp.org.pl/  oraz  http://www.dfg.de 

13. NAWA  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej   
1 października zacznie działać Narodowa Agencja Wy-
miany Akademickiej, która ma m.in. wspierać umiędzyna-
rodowienie szkolnictwa wyższego i ułatwić powrót z zagra-
nicy do kraju młodym polskim naukowcom. Ustawę o Naro-
dowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przygoto-
wało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podsta-
wowym zadaniem Agencji będzie wspieranie wymiany akademickiej i umiędzynarodo-
wienia szkolnictwa wyższego i nauki. NAWA będzie m.in. upowszechniać informacje  
o polskim systemie szkolnictwa wyższego, jak również propagować język polski za gra-
nicą. Obsługę własnych programów stypendialnych będą również mogły powierzyć Agen-
cji inne ministerstwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Agencja będzie mogła przy-
znawać środki finansowe studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowaw-
czych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek nauko-
wych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub 
równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego, o wsparcie finansowe ze środków 
NAWY będą się mogły ubiegać osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka pol-
skiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jed-
nostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowie-
nia szkolnictwa wyższego i nauki. 
Środki finansowe będą mogły być przyznawane w formie stypendium, finansowania lub 
dofinansowania kosztów opłat za kształcenie i zatrudnienie, pomocy materialnej oraz ry-
czałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, a także finansowania lub dofi-
nansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym danego programu.   

Szczegółowe  informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktual-
nosci-ministerstwo/nawa-przyjeta-przez-rade-ministrow.html  

oraz http://www.granty-na-badania.com/2017/07/w-pazdzierniku-ruszy-narodowa-
agencja.html 
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