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Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2022 r. 

Narodowe Centrum Nauki udostępniło harmonogram konkursów planowanych 
do uruchomienia w 2022 r. W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy 
wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących 
badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach 
oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie 
całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich 
agencje. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem na stronie NCN: 
www.ncn.gov.pl 

 

Raporty roczne za 2021 rok 

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych 
przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty 
otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania 
raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. 
 
Termin dostarczenie raportów do Biura Projektów Naukowych – najpóźniej 10 
dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez instytucję finansującą. 
 
Raporty roczne projektów realizowanych w ramach konkursów: 

 NAWA - Polskie Powroty - powinny wpłynąć do instytucji finansującej 
do dnia 31 stycznia; 

 MEiN - Doskonała Nauka - powinny wpłynąć do instytucji finansującej 
do dnia 31 stycznia; 

 MEiN - NPRH i Diamentowy Grant - powinny wpłynąć do instytucji 
finansującej do dnia 31 marca; 

 NCN - powinny wpłynąć do instytucji finansującej do dnia 31 marca. 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


 

MSCA i EURAXESS od teraz w NAWA 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od 1 stycznia 2022 roku przejmuje 
od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pełnienie funkcji: Krajowego Punktu 
Kontaktowego dla obszaru Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA oraz 
koordynatora krajowej sieci EURAXESS. 

Więcej informacji na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl 

 

Aktualnie otwarte konkursy 
 

RODZAJ KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 

TERMIN 
SKŁADANIA  
WNIOSKÓW 

W UG 

TERMIN 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

W INSTYTUCJI 

SONATINA 6 
konkurs, którego celem jest wsparcie 
kariery młodych badaczy, poprzez 
stworzenie możliwości 
pełnoetatowego zatrudnienia i 
prowadzenia badań naukowych w 
Polsce oraz umożliwienie zdobycia 
wiedzy i doświadczenia podczas 
realizacji staży w wysokiej jakości 
zagranicznych ośrodkach naukowych 

15.12.2021 07.03.2022 15.03.2022 

Weave-UNISONO 
konkurs na projekty w ramach 
współpracy międzynarodowej 
oceniane poza NCN w ramach Lead 
Agency procedure (współpraca we 
wszystkich dziedzinach nauki z 
Czechami, Słowenią, Austrią, 
Szwajcarią, Niemcami) 

nabór ciągły 
od stycznia 

2021 

7 dni 
roboczych 

przed 
planowanym 

terminem 
złożenia 
wniosku 

zgodnie z 
wymogami 

agencji 
wiodącej 

ChistERA 2021 
konkurs na międzynarodowe projekty 
badawcze z następujących obszarów 
tematycznych: 

 Nano-Opto-Electro-
Mechanical Systems for ICT 
(NOEMS) 

 Foundations for Misbehaviour 
Detection and Mitigation 
Strategies in Online Social 
Networks and Media (OSNEM) 

10.11.2021 

7 dni 
roboczych 

przed 
planowanym 

terminem 
złożenia 
wniosku 

Termin 
składania 
wniosków 

wspólnych: 
17.01.2022 

  

  
Termin 

składania 
wniosków 

krajowych w 
systemie 

ZSUN/OSF: 
24.01.2022 r 

JPIAMR 2022 
konkurs na międzynarodowe projekty 
badawcze z zakresu oporności na 
antybiotyki 

11.01.2022 

7 dni 
roboczych 

przed 
planowanym 

terminem 
złożenia 
wniosku 

I etap 
08.03.2022 

II etap 
05.07.2022 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/msca-i-euraxess-od-teraz-w-nawa
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2021
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-11-ogloszenie-konkursu-jpiamr-2022
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-11-ogloszenie-konkursu-jpiamr-2022


 

RODZAJ KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 

TERMIN 
SKŁADANIA  
WNIOSKÓW 

W UG 

TERMIN 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW 

W 
INSTYTUCJI 

PERŁY NAUKI konkurs na projekty, które 
realizowane będą przez wybitnie 
uzdolnionych absolwentów studiów 
pierwszego stopnia lub studentów po 
ukończeniu trzeciego albo czwartego roku 
jednolitych studiów magisterskich pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. 

31.12.2021 10.02.2022 18.02.2022 

 

 Szkolenia HORYZONT EUROPA 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkania online dotyczące 
wnioskowania do konkursów w Horyzoncie Europa. Najbliższe wydarzenia 
dotyczą: 

 25 stycznia 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:30: “ Pierwsze kroki w 
Horyzoncie Europa – portal Funding & tender opportunities” 

 26 stycznia 2022 r. w godzinach 09:30 – 12:45: „Horizon Europe 
Coordinators’ Day: Grant Agreement Preparation” 

Więcej informacji na stronie KPK/wydarzenia 

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Biuro Projektów Naukowych 

ul. Bażyńskiego 8, p. 206, 230 
80-309 Gdańsk 
tel. +48 (58) 523-24-29| +48 (58) 523-31-29 |+48 (58) 523-31-35|+48 (58) 523-31-04 

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 

  

  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-31-grudnia-2021-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-perly-nauki-i-naborze-wnioskow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

