WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. gen. Karola Kaczkowskiego
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4

NEWSLETTER z dnia 25.04.2022r.
Więcej informacji nt. prezentowanych poniżej naborów oraz procedury wewnętrznej obowiązującej w WIHE znajdą Państwo na stronie internetowej: https://wihe.pl

KONKURSY
Program lub
instytucja
finansująca

Nazwa konkursu
WAVE UNISONO AUSTRIA,
SŁOWENIA, NIEMCY,
SZWAJCARIA

NARODOWE
CENTRUM NAUKI

Termin
składania
wniosków
Austria, Czechy,
Słowenia,
Szwajcaria,
Niemcy
Luksemburga
(od stycznia
2022 r.) Tryb
ciągły

Opis konkursu

Łącze do konkursu

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski
https://ncn.gov.pl/ogloszen
(zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami
ia/konkursy/weavebadawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, a od stycznia
unisono
2022 r. - również z Luksemburga lub Belgii – Flandrii (zwanymi dalej partnerskimi
zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów
badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub
dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj
instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG,SNSF, a od stycznia 2022
r. - również FNR lub FWO Projekty mogą obejmować badania podstawowe we
wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują
równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację
wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji
uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów
dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny
musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez
polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy
wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne
programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy
międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w
projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.
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ERC Advanced Grants
2022 – otwarty konkurs

KOMISJA
EUROPEJSKA

NARODOWA
AGENCJA
WYMIANY
AKADEMICKIEJ

Termin naboru
Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane
wniosków upływa przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających
28.04.2022 r.
już praktykę w kierowaniu zespołem. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin
wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider
stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie
zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w
wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja
macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Instytucja goszcząca zobowiązuje
się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych
instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

https://www.kpk.gov.pl/horyzon
t-europa/excelence-science/ercfrontier-research/advancedgrant

Bekker NAWA jest jednym z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany https://nawa.gov.pl/naukowcy/p
Program Bekker NAWA Termin naboru
rogram-imienia-bekkera
szansą na prestiżowy staż wniosków upływa Akademickiej. Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej
10
maja
2022
r.
doktorantów,
naukowców
i
nauczycieli
akademickich
przez
umożliwienie
im
badawczy
rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na
całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców
reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być
ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24
miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z
nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi
naukowcami z zagranicy. Program stwarza doktorantom szansę na realizację części
kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno
koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym
ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. 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, o
którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
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- naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w
podmiocie posiadającym kategorię naukową.
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NARODOWA
AGENCJA
WYMIANY
AKADEMICKIEJ

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia
Program Ulam NAWA - Termin naboru
wniosków
upływa
umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala
Program im. Stanisława
10 maja 2022 r.
na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców,
Ulama
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. W ramach Programu
możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek,
reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców
pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10%
Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą
zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w
znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe,
wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o
prestiżowe granty.
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
- prowadzenie badań naukowych;
- odbycie stażu podoktorskiego;
- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/p
rogram-im-ulama
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Termin naboru
wniosków upływa
17 maja 2022 r.
(II RUNDA)

Profesura NAWA
PROGRAM DLA
NAUKOWCÓW

Termin naboru
Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i
https://nawa.gov.pl/programywniosków upływa Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie nawa/programy-nawa23 maja 2022 r. COFUND. Są to 4-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców
alias/programy/profesura-nawa
przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców
poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych
projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs
skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej
cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które
w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie
przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12
miesięcy łącznie.
W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu
oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub
doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do
realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowobadawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania
publikacji w otwartym dostępie i innych.

AGENCJA BADAŃ
MEDYCZNYCH

,NARODOWA
AGENCJA WYMIANY
AKADEMICKIEJ

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.
Dzięki realizacji celu Konkursu możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do
kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej
diagnostyki, opieki i terapii. Ponadto, oczekiwanym rezultatem Konkursu jest
konsolidacja środowiska naukowców i klinicystów.
Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status niekomercyjnych
badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego.

Konkurs otwarty na
niekomercyjne badania
kliniczne ABM/2022/1

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/a
ktualne-nabory1/1191,Konkurs-otwarty-naniekomercyjne-badaniakliniczne-ABM20221.html
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Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub
kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub
zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.
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Konkurs POLONEZ
BIS 2

Termin naboru
wniosków
upływa 15
czerwca 2022 r.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/k
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze,
onkursy/polonez-bis2
przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas
trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS
23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:
- z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich
międzynarodowych urządzeń badawczych;
- bez udziału partnerów zagranicznych;
- we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

NARODOWE
CENTRUM NAUKI
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OPUS 23

Nabór wniosków
w systemie OSF
trwa do 15
czerwca 2022 r.
do godziny
16:00.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/k
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty
onkursy/opus23
badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W
konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł
lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36
miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co
najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

PRELUDIUM 21

Nabór wniosków
w systemie OSF
trwa do 15
czerwca 2022 r.
do godziny 16:00

Granty badawcze - dedykowane doświadczonym badaczom oraz przyznawane w https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/k
celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych. Granty promotorskie onkursy/preludium21
dedykowane kandydatom chcącym uzyskać stopień doktora. Stypendia naukowe
- przeznaczone dla młodych naukowców na zdobycie niezbędnej wiedzy i
praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań
naukowych.
Konkurs kierowany jest głównie do badaczy zajmujących się tematyką
żywienia oraz dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka).

Konkurs grantowy,
27. edycja
konkursu
grantowego.
Fundacja Nutricia

Termin naboru
wniosków
upływa 30
czerwca 2022 r

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na https://nauka.umw.edu.pl/content/ko
antybiotyki.
O
finansowanie
mogą
wnioskować konsorcja nkurs-grantowy-fundacji-nutriciamiędzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych 2022
pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.
Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z
krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej
stopień naukowy doktora. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w
szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health
(Jedno Zdrowie) aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową:
poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą
przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych
lub grzybiczych.

NARODOWE
CENTRUM NAUKI

NARODOWE
CENTRUM NAUKI

FUNDACJA
NUTRICIA
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Do konkursu MINIATURA 6, mogą być zgłaszane wnioski na realizację https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/
pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań konkursy/jpiamr-2022
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. W konkursie można uzyskać środki
finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego
trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym
zatrudniony jest badacz:
- posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co
najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
- który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten
może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a
regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora,
datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

JPIAMR 2022

Termin naboru
wniosków
upływa 15 lipiec
2022 r

MINIATURA 6

Termin naboru
Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/k
wniosków upływa nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych onkursy/miniatura6
31 lipiec 2022 r obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z

NARODOWE
CENTRUM NAUKI
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którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje
regularnie konkursów dwustronnych.
W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na
realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach,
dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych.
Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w
projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się
zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji.
Wnioskodawca po stronie polskiej:
- Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę;
- Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa;
- Grupy podmiotów.

NARODOWE
CENTRUM NAUKI

NARODOWE
CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU

SIEĆ
BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ PORT POLSKI
OŚRODEK

KOMISJA
EUROPEJSKA

INNOGLOBO

Termin naboru
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych
wniosków upływa prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut
30 wrzesień
Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.
2022r.

Konkurs "Wirtualny
Instytut Badawczy"

Termin naboru
wniosków upływa
30 wrzesień 2022
r.

ERC Starting Grants

Termin naboru
Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa https://www.kpk.gov.pl/erc-podalawniosków upływa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach
wstepne-daty-konkursow-na-202325 październik
międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie
rok
2022 r.
międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i
zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych

Grant skierowany do naukowców dowolnej narodowości z 2-7-letnim
doświadczeniem od ukończenia doktoratu (w pewnych okolicznościach
możliwe są przedłużenia — zob. najnowszy program prac ERBN),
posiadających bardzo obiecujące osiągnięcia naukowe, wykazujący potencjał
do bycia liderem. Granty ERC wspierają projekty realizowane przez
indywidualnego badacza, który może zatrudniać jako członków zespołu
naukowców dowolnej narodowości.

https://www.gov.pl/web/ncbr/iikonkurs-w-ramach-programuinnoglobo
https://wib.port.org.pl/konkursy/oglo
szenia-o-konkursach/

Strona 10 z 13

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. gen. Karola Kaczkowskiego
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4

uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej
Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw
Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research
Infrastructures -ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury
Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

MINISTERSTWO
EDUKACJI I
NAUKI

Wsparcie udziału
polskich zespołów
naukowych w
międzynarodowych
projektach
infrastruktury
badawczej
Granty na granty:
promocja jakości III

Nabór ciągły

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty
finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na
realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i
zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej
jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Nabór ciągły

http://www.bip.nauka.gov.pl/gra
Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących nty-na-granty-promocja-jakosciiii/
badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach
obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych
zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:
- programów badawczych Unii Europejskiej;
- innych
międzynarodowych
programów;
- inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Nabór ciągły

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz
upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie
współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami
działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

MINISTERSTWO
EDUKACJI I NAUKI

Wniosek o przyznanie
środków na realizację
MINISTERSTWO
EDUKACJI I NAUKI projektu
międzynarodowego
współfinansowanego

https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/program-wsparcie-udzialupolskich-zespolow-naukowych-wmiedzynarodowych-projektachinfrastruktury-badawczej

https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/ustanowienie-programu-podnazwa-projekty-miedzynarodowewspolfinansowane2
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Nauka dla Społeczeństwa Nabór wniosków
do programu
zostaje
wstrzymany z
dniem 31.03.2022
r. od godz. 16:00.

MINISTERSTWO
EDUKACJI I NAUKI

Wniosek w sprawie
przyznania środków
finansowych na
realizację inwestycji

Nabór ciągły

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa
https://www.gov.pl/web/edukacja-iwyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz nauka/nauka-dla-spoleczenstwa
upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie
współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami
działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
Program obejmuje finansowanie projektów w obszarach:
1. „Doskonałość naukowa” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
a. podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research),
w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju
społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie
pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
b. umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej
osiągnięć,
c. wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
d. podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
e. kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces
zmian projakościowych,
f. identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
g. kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;
2. „Nauka dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na
celu: a. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
b. wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi
wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
c. upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością
i gospodarką;
Ze względu na ograniczenie liczby wniosków możliwych do złożenia
(maksymalnie 4 wnioski w roku kalendarzowym) osoby zainteresowane
aplikowaniem w konkursie
W przypadku:
1. szczególnie uzasadnionym, w tym wystąpienia zdarzenia losowego
powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy,
2. inwestycji współfinansowanej ze źródeł zagranicznych:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019
r. w sprawie przyznawania,
rozliczania i przekazywania środków
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związanej z działalnością
naukową

a. związanej z kształceniem, której finansowanie zostało uzgodnione w trybie
określonym w wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60),
b. związanej z działalnością naukową, której finansowanie zostało uzgodnione
w trybie określonym w kontrakcie terytorialnym zawartym na podstawie ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2018 r. poz. 1307 i 1669)

MINISTERSTWO
EDUKACJI I
NAUKI

finansowych na realizację inwestycji
związanych z kształceniem oraz
działalnością naukową
http://isap.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU20
190000533/O/D20190533.pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO z dnia 8 października
2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
przyznawania, rozliczania i
przekazywania środków finansowych
na realizację inwestycji
związanych z kształceniem oraz
działalnością naukową
http://isap.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU20
190001949/O/D20191949.pdf

STAŻE i STYPENDIA
Instytucja
finansująca lub
współfinansująca

Nazwa
National Scholarship
Programme

SLOVAK
ACADEMIC
INFORMATION
AGENCY

Termin
Termin naboru
wniosków upływa
30 kwietnia 2022
r.

Tematyka
The National Scholarship Programme of the Slovak Republic supports
study/research/teaching/artistic mobility of international students, PhD students,
university teachers, researchers and artists at higher education institutions and
research organisations. It supports two-way mobility -international scholarship
holders to Slovakia, as well as Slovak scholarship holders abroad. The programme
offers scholarships to cover living costs during the stay and travel allowances (all

Link
https://www.scholarships.s
k/en/main/o-programe
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Short-Term
Fellowships

Nabór ciągły

Humboldt Research
Fellowship

Nabór ciągły

EMBO

NIEMCY FUNDACJA
HUMBOLDTA

categories in case of scholarship holders from Slovakia; students and PhD students
in case of international scholarship holders).
Short-Term Fellowships fund research exchanges of up to three months between
laboratories in eligible countries. Awarded applicants can stay on their research
visit for an additional three months (maximum), however, EMBO will not provide
funding for this extended period. The aim is to facilitate valuable
collaborations with research groups applying techniques that are unavailable
in the applicant's laboratory. Short-Term Fellowships are not awarded for
exchanges between two laboratories within the same country. Short-Term
Fellowships are intended for joint research work rather than consultations. The
fellowships cover travel plus subsistence of the fellow only and not of dependents.
The Humboldt Research Fellowship for researchers of all nationalities and research
areas: We support you - postdoctoral and experienced researchers - with your
research in Germany.
- Postdocs: Benefit from research sponsorship in Germany at the beginning of
your academic career. The Humboldt Research Fellowship for postdoctoral
researchers enables you to conduct research in Germany. The monthly fellowship
amount is €2,670. Fellowships may last from 6 to 24 months.
- Experienced researchers:
You can still apply for research sponsorship in
Germany even if you are already well advanced in your academic career. The
Humboldt Research Fellowship for experienced researchers enables you to conduct
research in Germany. The fellowship amount is €3,170. Fellowships may last

https: //www.embo.org/fun
dingawards /fellowships/shortterm-fellowships#about

https://www.humboldtfoundation.de/en/apply/sp
onsorshipprogrammes/humboldtresearch-fellowship
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