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Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że kolejny nabór wniosków do konkursu Miniatura 
rozpocznie się w pierwszej połowie maja 2019 r. Wzorem wcześniejszych dwóch edycji progra-
mu, w ramach Miniatury będzie można otrzymać od 5.000 do 50.000 zł na sfinansowanie poje-
dynczego badania naukowego.  
 
Do 17 czerwca 2019 r. trwa natomiast nabór wniosków w ramach odświeżonych konkursów Opus 
17 i Preludium 17. W trybie ciągłym uruchomiony został także nabór wniosków w nowym kon-
kursie międzynarodowym Mozart 1. Łączny budżet tych konkursów wynosi 335,5 mln zł. 
NCN poinformowało również, że w związku z modernizacją elektronicznego generatora wnio-
sków, składanie aplikacji w systemie OSF będzie możliwe dopiero od drugiej połowy maja. 
 
Przypominamy, że przed złożeniem wniosku w konkursach Opus i Preludium istnieje możliwość 
wykonania oceny skróconego opisu projektu przez naszych wewnętrznych recenzentów. Oce-
niane wnioski są anonimizowane, podobnie jak personalia recenzentów. Osoby, które chciałyby 
skorzystać z tej opcji są proszone o przesłanie w terminie do końca maja br. skróconego opisu 
projektu na adres karolinamichalak@ump.edu.pl  
 

 

Projekty aplikacyjne - wydłużenie naboru! 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że nabór 
wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace 
rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Kon-

kurs 1/4.1.4/2019) został wydłużony do 31 maja 2019 r.  
Przypominamy, że projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego 
skład musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębior-
stwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Minimalna war-
tość kosztów projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Budżet konkursu 
wynosi 140 mln zł. 
Nie zmienił się natomiast termin naboru wniosków  w ramach pierwszej tegorocznej edycji "szyb-
kiej ścieżki". Wnioski można składać do 1 lipca 2019 r. Budżet tego konkursu wynosi aż 1,05 mi-
liarda zł. Zgodnie z informacjami organizatorów o dofinansowanie w ramach konkursu mogą 
ubiegać się również konsorcja naukowo-przemysłowe (maks. 3 podmioty, w tym minimum jedno 
przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa), w których liderem musi być przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, a 
maksymalna 50 mln euro. Więcej o programie tutaj.  
 

file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/karolinamichalak@ump.edu.pl
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/startuje-szybka-sciezka-2019-zobacz-jak-zmienil-sie-najwiekszy-program-wsparcia-innowacji-w-przedsi/


Nagrody i stypendia 
 

Poznań nagradza po raz kolejny 
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu          
o nagrody naukowe i stypendia dla młodych naukowców w Pozna-
niu. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia. 
Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz. 
 
Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 
 
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom 
Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Pozna-
niu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jed-
nostkom naukowym. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.  
 

 

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019 
Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Pol-
ska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach konkursu przyznane zostanie jedno 
stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek kończą-
cych prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek 
kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną. 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami o stypendium mogą występować tylko badaczki, 
które prowadzą badania w obszarze nauk o życiu. Kandydatki do otrzymania stypendium dla stu-
dentek, nie mogą mieć więcej niż 25 lat. Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, 
nie mogą mieć więcej niż 33 lata. Kandydatki do otrzymania stypendium dla osób, kończących 
pracę habilitacyjną, nie mogą mieć więcej niż 41 lat.  
W przesłanym zgłoszeniu konieczne jest wykazanie aplikacyjnego charakteru prowadzonych ba-
dań. 
Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają dwa stypendia w wysokości 30 000 zł każde. Laure-
atki konkursu dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde. Laureatka 
konkursu dla magistrantek otrzyma stypendium w wysokości 20 000 zł. 
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie oraz na stronie internetowej organizatora. 

 
 
Do 1 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XVIII edycji 
konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Celem konkursu jest wyło-
nienie najlepszych projektów badawczych dotyczących tematu 

"Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej".   
Zgodnie z informacjami organizatorów temat XVIII edycji konkursu to: "Poszukiwanie punktów 
uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie 
mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". 
Okres realizacji projektu badawczego może wynieść do trzech lat. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na 
stronie internetowej organizatora. Więcej o programie tutaj. 
 

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/
http://lorealdlakobietinauki.pl/wp-content/uploads/2016/03/2017-02-16_REGULAMIN_Dla_Kobiet_i_Nauki.docx
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
https://www.polpharma.pl/upload/2018/10/regulamin-konkursu-grantowego.doc
https://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacja-naukowa/fundacja-otwiera-xviii-edycje-konkursu-na-finansowanie-projektow-badawczych/


 

Stypendia dla doświadczonych naukowców 
Do 10 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright 
Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, 
którzy zamierzają zrealizować część własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich. 
 
Czas trwania stypendium może wynosić od trzech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium 
(do 3500 USD miesięcznie) zapewnione jest dodatkowo pokrycie (1) kosztów podróży stypendysty 
do/z USA (1500 USD), (2) kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubez-
pieczeniem medycznym, (3) jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z 
przeprowadzką stypendysty (1300 USD), (4) miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosz-
tów związanych z realizacją projektu badawczego (300 USD), miesięczny dodatek na pokrycie kosz-
tów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdą osobę). Zainteresowanych odsyłamy do 
strony internetowej konkursu. 
 

 
Informujemy, że do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na stro-
nie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz 
zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przy-
stąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł. 

  
Fundacja Tygodnika POLITYKA corocznie wspiera w ten sposób młodych zdolnych ludzi nauki. Re-
gulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora.   
 

 

Fundacja Canon po raz kolejny 
Do 15 września 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu orga-
nizowanego przez Fundację Canon.  
Research Fellowship to program grantowy adresowany do wysoko wy-
kwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, 
którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii. 
 
Zgodnie z regulaminem 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 stopnie zawodowym magistra lub stopniem naukowym 
doktora. Od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja wnio-
skowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku. Każ-
dego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów. 
 

 

Kontakt 
 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami - Karolina Michalak  
(karolinamichalak@ump.edu.pl) 
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