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Aktualnie otwarte konkursy 

Przypominamy, iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być 
zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: 
badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu 
konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego 
służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach 
NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki 
finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 
miesięcy. 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.  

Wniosek do Biura Projektów Naukowych należy złożyć najpóźniej do 21 lipca 2022 r. 

Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

 

 Konkursy Narodowego Centrum Nauki 

Rodzaj konkursu Ogłoszenie 
konkursu 

Zakończenie 
naboru 

wniosków 

Termin 
złożenia 

wniosku w 
UG 

OPUS 23 
konkursu na projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 
24, 36 albo 48 miesięcy. 

15 marca 
2022 

15 czerwca 2022 
do godz. 16:00 

7 czerwca 
2022 

PRELUDIUM 21 
konkursu na projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców nieposiadających stopnia doktora. 

15 marca 
2022 

15 czerwca 2022 
do godz. 16:00 

7 czerwca 
2022 

POLONEZ BIS 2 
konkursu na 24-miesięczne projekty badawcze 
realizowane przez naukowców przyjeżdzających z 
zagranicy. 

15 marca 
2022 

15 czerwca 2022 
do godz. 16:00 

7 czerwca 
2022 

MINIATURA 6 
konkurs, do którego mogą być zgłaszane wnioski na 
realizację pojedynczego działania naukowego w 
jednej z wymienionych form: badań 
wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu 
naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu 
konsultacyjnego. 

1 lutego 2022 
31 lipca 2022 
do godziny 

16:00 

21 lipca 
2022 

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY 

program skierowany do naukowców z Ukrainy, 
którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili 

28 marca 
2022  

26 kwietnia 
2022 

- 

  

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy


lub schronią się w Polsce. Celem programu jest 
wsparcie naukowców poprzez stworzenie im 
możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach 
naukowych i kontynuowania prowadzonych przez 
nich badań. 

  
 Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

  

Rodzaj konkursu 
Ogłoszenie 
konkursu 

Zakończenie 
naboru 

wniosków 

Termin 
złożenia 

wniosku w UG 

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej 
program na dofinansowanie projektów 
naukowych w zakresie nauk społecznych i 
humanistycznych, realizowanych wspólnie przez 
parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z 
Ukrainy. 

16 marca 
2022  

I konkurs 
- 29 kwietnia 

2022 

 
II konkurs 

- 30 września 
2022 

7 dni 
roboczych 

przed 
planowanym 

terminem 
złożenia 
wniosku 

  
 Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

  

Rodzaj konkursu 
Ogłoszenie 
konkursu 

Zakończenie 
naboru 

wniosków 

Termin 
złożenia 

wniosku w UG 
GRANTY INTERWENCYJNE NAWA 

program dofinansowujący projekty naukowców, 
których badania przyczyniają się do rozwiązania 
bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, 
problemów naukowych. Jednostka może złożyć 
max. 3 wnioski w naborze. 

28 marca 2022 
30 czerwca 

2022  
22 czerwca 

2022 

Profesura NAWA 2022 
Program umożliwiający zatrudnienie 
Wizytującego Naukowca w polskiej instytucji 
szkolnictwa wyższego i nauki oraz stworzenie 
kierowanej przez niego Grupy Projektowej, 
realizującej działania opisane we wniosku. 

23 lutego 
2022  

23 maja 2022 
do godziny 

15:00 
12 maja 2022 

  
Konkursy w programie HORYZONT EUROPA 

  
Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE można 
zapoznać się z otwartymi konkursami w ramach programu Horyzont Europa. Dostępne są też 
informacje o nadchodzących naborach.  
  
www.kpk.gov.pl 
  

 

Dofinansowanie projektu FoQaCiA w ramach HORYZONT EUROPA 

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa przyznała dofinansowanie dla projektu 
„Foundations of quantum computational advantage” (FoQaCiA), w którym Uniwersytet Gdański 
jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w UG, dr Ana Belen 
Sainz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych otrzymała finansowanie w 

https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/pieniadze-dla-naukowcow-na-rozwiazywanie-waznych-problemow
https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa/ogloszenie
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa


wysokości 229 913 EUR.  Liderem projektu jest Laboratorio Iberico Internacional De 
Nanotecnologia z Portugalii. 

 

Wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. W trzeciej edycji o 
finansowanie starało się 228 naukowców z całej Polski. Granty o łącznej wartości ponad 55 
milionów złotych otrzyma 97 wnioskodawców. Jednym z nich jest prof. dr hab. Wiesław 
Laskowski z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki. W ramach projektu pt.: "Fizyczne 
ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji", otrzymane środki w 
wysokości 523 380 zł zostaną przeznaczone m.in. na badania, stypendia doktoranckie czy wyjazdy 
służbowe. 

Źródło i więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl   

 
UNIWERSYTET GDAŃSKI 
Biuro Projektów Naukowych 

ul. Bażyńskiego 8, p. 204, 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.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-04-06-granty-w-konkursie-preludiumbis3
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

