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PLAN PREZENTACJI

• Krajowe źródła finansowania

• Granty Marii Skłodowskiej - Curie

• Inne zagraniczne źródła finansowania



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

• NCN

• FNP

• MNiSW

• inne



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – NCN

Preludium

• Budżet – do 150 tys. zł

• Wynagrodzenie dla studenta do 1000 zł/mies.

• Okres realizacji: 12/24/36 miesięcy

• Wymóg posiadania opiekuna naukowego min. doktora



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – NCN

Etiuda

• Osoby z otwartym przewodem doktorskim

• Stypendium: 3000 zł/mies.

• Dodatkowe stypendium podczas stażu zagranicznego 

9000 zł/mies.

• Okres realizacji: 12 miesięcy

• Obowiązkowy staż w zagranicznej jednostce naukowej



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – FNP

Start

• Młodzi naukowcy - doktoranci przed 30r. życia

• Budżet – jednorazowe stypendium 28 tys. zł

• Okres realizacji: 12 miesięcy

• Decyzja na podstawie dorobku naukowego oraz planów 

badawczych na kolejny rok



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – MNiSW

Stypendia Ministra

• Doktoranci z osiągnięciami, którzy ukończyli poprzedni 

rok studiów doktoranckich

• Budżet – stypendium do 25 tys. zł

• Wymóg składania wniosku przez Rektora



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – MNiSW

Mobilność +

• Udział w bad. naukowych prowadzonych w renomowanych 

zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych 

naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. 

• Budżet: 10 000 zł/mies, pokrywane koszty podróży do 8000zł 

(możliwość finansowania pobytu rodziny)

• Okres realizacji:6-36 miesięcy

• W tym roku termin:15.03.2017r.



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie 

dotyczące przemian miasta Poznania w latach 1990-2015

• Do konkursu można zgłaszać prace obronione pomiędzy 1 stycznia 

2016 r. a 15 grudnia 2019 r.

• W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody w 

kategorii prac doktorskich:
I miejsce - 8 000 zł;

II miejsce - 6 000  zł;

III miejsce - 4 000 zł ora cztery równorzędne wyróżnienia w kwocie 1 500 zł.



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej Polskiego 

Towarzystwa Gerontologicznego

• Nabór: do 14 maja 2017 r. 

• Prace z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej 

(geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione                      

w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.

• Prawo do zgłaszania prac do konkursu mają ich autorzy oraz 

promotorzy



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017

• Nabór: do 30 kwietnia 2017 r. 

• Prace badawcze z zakresu nauk o życiu

• Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, nie mogą mieć 

więcej niż 35 lat. 

• Budżet: stypendium w wysokości 30 000 zł 



KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Konkurs grantowy Fundacji Nutricia

• Nabór: do 30 kwietnia 2017 r. 

• Termin realizacji: do 36 miesięcy

• Projekty promotorskie dla kandydatów chcących uzyskać stopień 

doktora oraz stypendia związane z żywieniem człowieka.                              

W 2017r. szczególnie projekty dotyczące problemu otyłości –

poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia.



GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE

HORYZONT 2020 (1)
Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

• Termin składania: 14.09.2017r.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i

innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym

projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w

przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz

różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np.

z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy

przedsiębiorczości.



GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE

HORYZONT 2020  (2)
Dwa typy projektów: 

• European Fellowships -realizacja grantu od 12 do 24 mies. w kraju UE lub 

stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty 

związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 mies. przerwie oraz granty 

reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; 

• Global Fellowships - realizacja grantu w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 

do 24 mies., przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 

12 mies. powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować 

także w Polsce). 

• Można zaplanować realizację części działań na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 mies.

w innej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego.



GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE

HORYZONT 2020  (3)
Zasada mobilności

Nie można wyjechać do kraju, w którym się przebywało (studia/praca) 

więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

Pod uwagę brany jest stan na dzień zamknięcia konkursu lub rekrutacji

Wyjątki: akcje IF (granty reintegracyjne i granty po przerwie w badaniach) 

oraz RISE (zasada nie obowiązuje; oddelegowanie możliwe już po 6 

miesiącach pracy w instytucji wysyłającej).



GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE

HORYZONT 2020  (4)

ŚWIADCZENIA DLA NAUKOWCA 
•Wynagrodzenie (living allowance) 4,650 Euro osoba/miesiąc
• Zmiana miejsca pobytu (mobility allowance) 600 Euro osoba/miesiąc
•Świadczenia rodzinne (family allowance) 500 Euro osoba/miesiąc

•ŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI EURO

•Szkolenia, konferencje, publikacje, potrzeby naukowe 800 Euro osoba/miesiąc

•Zarządzanie, narzuty 650 Euro osoba/miesiąc



INNE ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DAAD

• Nabór: do 1 maja 2017 r. 

• Termin realizacji: od 1 do 6 miesięcy

• Stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech

• Budżet: Stypendium 1000 euro.

• W aktualnie prowadzonym naborze wniosków okres rozpoczęcia 

stypendium musi przypadać od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.



INNE ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Program Junior Advanced Research Award

Fundacja Fulbrighta (1)

• Nabór: do 19 maja 2017 r. 

• Doktoranci na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej

• Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej 

uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

• Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. 



INNE ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Program Junior Advanced Research Award

Fundacja Fulbrighta (2)
• W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:

- podróży stypendysty do/z USA;

- związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym 

- jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką 

stypendysty i zagospodarowaniem w USA; związanych z udziałem w konferencjach;

• Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu 

badawczego;

• Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy 

stypendyście przez minimum 80% pobytu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Karolina Michalak

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

Tel. 61 854 60 54

E-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl


