
INFORMACJE

Informujemy o wprowadzeniu na podstawie Zarządzenia nr 294/2021 Rektora Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. nowych wzorów umów cywilnopraw-
nych link do strony

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

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ 
NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.

Projekty zakwalifikowane do realizacji będą finansowane z  subwencji, jaką otrzyma Akademia na 
prowadzenie badań naukowych w  2022 roku.

Projekt badawczy może być realizowany maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Koszt jego realizacji 
nie może przekroczyć 10 tys. zł. Preferowane będą projekty o charakterze pilotażowym, pomocne przy 
występowaniu o grant w instytucjach zewnętrznych (Narodowe Centrum Nauki, Fundacja na Rzecz 
Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i in.).

Prawo ubiegania się o środki na realizację projektów badawczych mają tylko pracownicy, którzy za-
kończyli realizację poprzednich projektów, tj.  złożyli sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Formularze wniosków są dostępne w Internecie w zakładce Nauka/Biuro Obsługi Badań i Współpracy 
z Zagranicą/Wnioski/Wzory/Druki/Instrukcje link do strony

Reguły oceny aplikacji określa Zarządzenie nr 137/2021 Rektora APS z dnia 2 lutego 2021 r.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie kosztorysu i harmonogramu do obowiązujących wymagań 
(Zarządzenie nr 136/2021 Rektora APS z dnia 2 lutego 2021 r.).Wnioski prosimy przesłać na adres 
naukapro@aps.edu.pl

Termin złożenia wniosków upływa 15 marca 2022 r.

NARODOWE CENTRUM NAUKI

SONATINA 6

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnio-
skiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat 
może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Termin naboru wniosków:  od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.
Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  1 marca 2022 r.
Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF
Budżet konkursu:  25 mln zł
Więcej informacji:   https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
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http://www.aps.edu.pl/nauka/biuro-obslugi-badan-i-wspolpracy-z-zagranica/wnioski-wzory-druki-instrukcje/
http://www.aps.edu.pl/nauka/platformy-badawcze/
http://www.aps.edu.pl/nauka/przewodniki-po-projektach-badawczych/
http://www.aps.edu.pl/nauka/otwarte-konkursy/
http://www.aps.edu.pl/nauka/biuro-obslugi-badan-i-wspolpracy-z-zagranica/wnioski-wzory-druki-instrukcje/
mailto:naukapro@aps.edu.pl
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala106_2021-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
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MINIATURA 6

W ramach konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego 
w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjaz-
du badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wspar-
cie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do 
złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W kon-
kursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5000 do 50 000 zł na realizację działania 
naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony 
jest badacz:

1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno doko-
nanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;

2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać prze-
dłużony 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

Termin naboru wniosków:  od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF

Budżet konkursu:  20 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

WEAVE-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) 
na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, 
Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga (od stycznia 2022 r.) lub Belgii-Flandrii (od stycznia 2022 r.) 
[AKTUALIZACJA: wrzesień 2021 r.] 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 Luksemburga 
(od stycznia 2022 r.) lub Belgii-Flandrii (od stycznia 2022 r.) [AKTUALIZACJA: wrzesień 2021 r.] 
w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

1. w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych 
do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych in-
stytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;

2. w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (OPUS 22, nabór zamknięty w grud-
niu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych reali-
zowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

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

Budżet konkursu:  45 mln zł

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

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
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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 
obszarach:

„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;

 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/

https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/
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DOSKONAŁA NAUKA

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych 
jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Program składa się z modułów:

 Wsparcie konferencji naukowych –  wspierana jest realizacja projektów polegających na organi-
zacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań 
naukowych lub prac rozwojowych.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi od 
20 000 zł do 400 000 zł.

 Wsparcie monografii naukowych – wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie na-
ukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki. prezentujących 
osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu 
wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na 
udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez 
technicznych ograniczeń.

Wysokość środków finansowych w ramach modułu: „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi od 
15 000 zł do 80 000 zł, przy czym nie może ono przekroczyć 90% kosztów realizacji projektu. 

Warunki udziału w programie:

 ¾ łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy;

 ¾ wyłączenie finansowania z innych środków pochodzących z budżetu państwa;

 ¾ koszty pośrednie w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Celem programu jest prezentacja osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań na-
ukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii 
naukowych.

Termin naboru wniosków:  od 1 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Informacje dodatkowe

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, 
tel.: (22) 52 92 341, (22) 52-92-354, (22) 50-17-145, (22) 52-92-352, (22) 52-92-751, e-mail: sekreta-
riat.bpm@mein.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.    

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

POLSKO-FRANCUSKA NAGRODA NAUKOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
I PIERRE’A CURIE

Nagroda ma na celu podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. 
Zostanie przyznana już po raz drugi parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji 
w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpra-
cy naukowej między obu krajami.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może 
nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje 
mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w po-
staci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagrody odbędą się w Paryżu, jesienią 2022 roku.

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/polsko-francuska-nagroda-naukowa-trwa-nabor-wnioskow/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
https://www.fnp.org.pl/polsko-francuska-nagroda-naukowa-trwa-nabor-wnioskow/
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NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

NAWA PRELUDIUM BIS 1 I BIS 2

Program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwie-
nie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach 
konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i po-
zaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy 
naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum 
Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie 
w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicz-
nym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepeł-
nosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, 
jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Termin naboru wniosków:  w przypadku PRELUDIUM BIS 1 – do 10.12.2024 
w przypadku PRELUDIUM BIS 2 – do 10.12.2025

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis
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