
INFORMACJE

Na stronie APS w zakładce NAUKA powstała nowa podstrona Platformy badawcze link do strony.

W zakładce NAUKA powstała nowa podstrona Przewodniki po projektach badawczych link do 
strony. Znajdziecie w niej Państwo Przewodnik dla realizujących wewnętrzne projekty badawcze 
oraz Przewodnik po konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ze strony Otwarte konkursy link do strony.

UWAGA!

TERMIN SKŁADANIA DO BOBIWZ WNIOSKÓW O FINANSOWANIE 
LUB DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Szanowni Państwo, przypominam, że wnioski o finansowanie lub dofinansowanie wraz z załącz-
nikami należy złożyć do BOBiWZ w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych przed datą 
zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy, nie krótszy jednak 
niż 4 dni robocze, co wymaga uzgodnienia z Prorektorem ds. Nauki. 

podstawa prawna: 

Regulamin zarządzania projektami naukowymi w APS – Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora APS 
nr 381/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS 
PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ ZESPOŁY 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie projektów badaw-
czych realizowanych przez zespoły badawcze w ramach ewaluowanych dyscyplin i przez interdyscypli-
narne zespoły badawcze.

W danym roku kalendarzowym będzie finansowana działalność maksymalnie 10 zespołów badaw-
czych powoływanych w ramach pięciu ewaluowanych dyscyplin:

 ¾ cztery zespoły badawcze w ramach dyscypliny pedagogika,

 ¾ dwa zespoły badawcze w ramach dyscypliny psychologia,

 ¾ dwa zespoły badawcze w ramach dyscypliny nauki socjologiczne,

 ¾ jeden zespół badawczy w ramach dyscypliny filozofia,

 ¾ jeden zespół badawczy w ramach dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

i maksymalnie trzech interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Projekty zakwalifikowane do realizacji będą finansowane z subwencji, jaką otrzyma Akademia na 
prowadzenie badań naukowych w  2022 roku. Projekt badawczy może być realizowany maksymal-
nie przez okres 24 miesięcy. Koszt jego realizacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. Prawo ubiegania 
się o środki na realizację projektów badawczych mają tylko pracownicy, którzy zakończyli realizację 
poprzednich projektów, tj. złożyli sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Formularz wniosku do-
stępny jest na stronie internetowej Akademii w zakładce Nauka/Biuro Obsługi Badań i Współpracy 
z Zagranicą/Wnioski, Wzory, Druki, Instrukcje link do pliku. Reguły oceny aplikacji określa 
Zarządzenie nr 229/2021 Rektora APS z dnia 31 sierpnia 2021 roku link do pliku. Uprzejmie proszę 
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http://www.aps.edu.pl/nauka/platformy-badawcze/
http://www.aps.edu.pl/nauka/przewodniki-po-projektach-badawczych/
http://www.aps.edu.pl/nauka/przewodniki-po-projektach-badawczych/
http://www.aps.edu.pl/nauka/biuro-obs%C5%82ugi-bada%C5%84-i-wsp%C3%B3%C5%82pracy-z-zagranic%C4%85/otwarte-konkursy/
http://www.aps.edu.pl/media/3259776/zarz-230-za%C5%82-1-za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-do-zarz%C4%85dzenia-w-sprawie-finansowania-zespo%C5%82%C3%B3w-badawczych_08092021.doc
http://www.aps.edu.pl/media/3259773/zarz-229-tryb-oceny-projekt%C3%B3w-badawczych_zespo%C5%82y-badawcze_zarz%C4%85dzenie_aktualne.pdf
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o dostosowanie kosztorysu i harmonogramu do obowiązujących wymagań (Zarządzenie nr 230/2021 
Rektora APS z dnia 31 sierpnia 2021 roku link do pliku). Wnioski proszę przesłać na adres nauka-
pro@aps.edu.pl 

Termin złożenia wniosków upływa 15 listopada 2021 r. 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

PRELUDIUM BIS 3 

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie 
kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowa-
nych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet pro-
jektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium 
doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 
miesięcy.

Termin naboru wniosków:   do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  24 listopada 2021 r.

Formularz wniosku:   system ZSUN/OSF 

Budżet konkursu:  60 mln zł

Więcej informacji:   https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

SONATA 17 

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie 
od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie 
projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r.

Termin naboru wniosków:  do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  24 listopada 2021 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Budżet konkursu:  200 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

POLONEZ BIS 

Konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z za-
granicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mo-
bilności 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 studio-
wały 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 zwią-
zanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzę-
tu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji 
w otwartym dostępie i innych.

mailto:naukapro@aps.edu.pl
mailto:naukapro@aps.edu.pl
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
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Termin naboru wniosków:  do 15 grudnia 2021 r.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  24 listopada 2021 r.

Budżet konkursu:  48 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

OPUS 22 

Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we 
współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przed-
sięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodo-
wych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej, którzy planują realizację badań:

 ¾ bez udziału partnerów zagranicznych/wniosek OPUS;

 ¾ z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badaw-
czych/wniosek OPUS;

 ¾ z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach 
programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach 
innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu 
o procedurę agencji wiodącej w programie Weave)/wniosek OPUS;

 ¾ przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na 
ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badaw-
czych/wniosek OPUS;

 ¾ w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z za-
granicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które wy-
stępują 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/wniosek OPUS LAP;

 ¾ w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicz-
nych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodat-
kowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych/wniosek OPUS LAP.

Uwaga: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udzia-
łem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich 
partnerów nie angażują.

Termin naboru wniosków:  do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  24 listopada 2021 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Budżet konkursu:  500 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

WEAVE-UNISONO 

Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub 
trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski 
w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub 
dwóch spośród następujących krajów: Austria, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, Niemcy w ramach progra-
mu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
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 ¾ w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do 
NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji 
partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;

 ¾ w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany 
we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych 
realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Termin naboru wniosków:  Zgodnie z zasadami agencji wiodącej dla danego wniosku

Budżet konkursu:  30 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA, II EDYCJA

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności 
międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska spo-
łeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja 
projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbada-
nie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po 
jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze wzglę-
du na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące me-
chanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy 
ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy 
na rozwiązanie ważnego problemu.

Termin naboru wniosków:  dwie rundy

1. od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku

2. od 1 września do 30 listopada 2021 roku

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  9 listopad 2021 r.

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych 
jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mają-
cych na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami 
działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech ob-
szarach:

„Doskonałość naukowa” – służący wspieraniu projektów mających na celu: 

 ¾ 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;

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
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 ¾ umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć;

 ¾ wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej;

 ¾ podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej;

 ¾ kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych;

 ¾ identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

 ¾ kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki.

„Nauka dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na celu: 

 ¾ poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym;

 ¾ wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac roz-
wojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk 
w zakresie innowacji;

 ¾ upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

„Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – służący wspieraniu projektów mających na celu: 

 ¾ rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humani-
stycznych;

 ¾ rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki;

 ¾ wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodar-
ki i społeczeństwa;

 ¾ badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej;

 ¾ prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tra-
dycji narodowej;

 ¾ badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych oraz postaw patriotycznych;

 ¾ badanie oraz popularyzacja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, 
sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą;

 ¾ prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za gra-
nicą.

Termin naboru wniosków:  od początku sierpnia 2021 r., prowadzony w trybie ciągłym.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/

POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI

UPROSZCZONY KONKURS

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków o dofinansowanie wyda-
rzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10 000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostać spełnione:

 ¾ Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnera-
mi. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 ¾ Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbioro-
wych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania. 

 ¾ Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania 
projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środ-

https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/
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ków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia 
z przyznanej dotacji większego projektu).

 ¾ Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczo-
nego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. 
Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy. 

Termin naboru wniosków:  do 1 grudnia 2021 r.

Formularz wniosku:  aktualne formularze wniosku, dostępne na stronie www.pnfn.pl

Więcej informacji:  https://www.pnfn.pl/dotacje/uproszczony-konkurs/

SPECJALNE KONKURSY 2021

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące 
stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce 
i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300 000 
euro na partnerskie projekty badawcze. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. 
Decyzje zostaną podjęte w kwietniu 2022 r.

W ramach konkursu „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku”, 
analizie mają zostać poddane kultury pamięci, ponadto zidentyfikowane mają zostać mocne i słabe stro-
ny w postrzeganiu danego kraju sąsiedzkiego. Analiza ma także wyjaśnić, dlaczego w niektórych dzie-
dzinach istnieją tak duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań nauko-
wych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii młodzieży w Polsce 
i w Niemczech.

Drugim specjalnym konkursem zatytułowanym „Niemiecka okupacja Polski 1939–1945: poli-
tyka – terror – życie codzienne – opór” fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski 
i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe 
historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji, uwzględniając istotne aspekty, takie jak nowe 
granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego spo-
łeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch 
oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Oba specjalne konkursy, dotyczące kultury pamięci i okresu okupacji, są możliwe dzięki dofinanso-
waniu przez polskie i niemieckie ministerstwo nauki.

Termin naboru wniosków:  do 1 grudnia 2021 r.

Formularz wniosku:  aktualne formularze wniosku, dostępne na stronie www.pnfn.pl

Więcej informacji:  https://www.pnfn.pl/dotacje/sonderausschreibung/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

MONOGRAFIE

Program umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych 
prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie 
kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:

 ¾ wysokim poziomem naukowym;

 ¾ odkrywczością założeń i wagą wyników;

 ¾ oryginalnością ujęcia;

http://www.pnfn.pl
https://www.pnfn.pl/dotacje/uproszczony-konkurs/
https://www.pnfn.pl/site/assets/files/2232/pnfn_kultura_pamieci_konkurs_27_07_2021.pdf
https://www.pnfn.pl/site/assets/files/2232/pnfn_okupacja_konkurs_27_07_2021.pdf
https://www.pnfn.pl/site/assets/files/2232/pnfn_okupacja_konkurs_27_07_2021.pdf
http://www.pnfn.pl
https://www.pnfn.pl/dotacje/sonderausschreibung/
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 ¾ integralnością tematyki i formy;

 ¾ interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Termin naboru wniosków:  do 29 listopada 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

START

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udo-
kumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Adresatami są wybitni młodzi uczeni ze znaczą-
cymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 ¾ mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub 
pozycje książkowe);

 ¾ są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego 
jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

 ¾ nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie 
mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony 
w określonych przypadkach.

Termin naboru wniosków:  do 22 listopada 2021 r.

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

PROJEKTY CEI

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) opublikował zaproszenie do składa-
nia wniosków na rok 2021 w ramach Funduszu Współpracy IŚE, dotyczących działań, które mają być 
realizowane w roku 2022. Ogłoszenie umieszczono pod adresem: https://www.cei.int/news/9096/cei-
cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open

Dwa terminy składania wniosków:

 ¾ 25 czerwca 2021 r. do 1 września 2021 r., dla działań, które mają być realizowane w I półroczu roku 
2022 oraz

 ¾ 10 grudnia 2021 r. 10 lutego 2022 r., dla działań, które mają być realizowane w II półroczu roku 
2022.

Więcej informacji:  https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-
now-open

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open
https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open
https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open
https://www.cei.int/news/9096/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2021-now-open
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