
 

 

 

 

 Trwa nabór wniosków w konkursie ERC Condolidator Grant 2023  

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant 2023.  

O CoG mogą ubiegać się naukowcy, którzy ukończyli studia doktoranckie 7-12 lat wcześniej, mający bardzo 

obiecujące osiągnięcia naukowe i doskonały projekt badawczy. W przypadku, gdy na dyplomie doktorskim nie 

widnieje data obrony doktoratu, wnioskodawca powinien przedstawić pisemne potwierdzenie daty z instytucji, 

w której otrzymał tytuł doktora. Zmiana ta upraszcza proces kwalifikowalności. 

Aplikować mogą badacze w dowolnej dziedzinie nauki. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub 

prywatnej organizacji badawczej (instytucji goszczącej). Może to być instytucja, w której wnioskodawca już 

pracuje lub jakakolwiek inna, zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym. 

Kwota Consolidator Grant może dochodzić do 2 mln euro i jest on przyznawany na okres 5 lat. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK. 

Aplikacje można składać do 2 lutego 2023 r. w komisyjnym portalu Funding&Tender Opportunities.  

 

W konkursie ERC Starting Grant 2022 wśród 408 laureatów, którym łącznie przyznano na badania 636 milionów 

euro było czterech Polaków, którzy swoje granty będą realizować w trzech jednostkach naukowych w Polsce.  

 

 Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium 

dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami  

w działalności naukowej 

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych 

naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. 

Stypendia mogą otrzymać osoby zatrudnione na uczelni i posiadające status młodego naukowca, czyli doktoranci 

lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, ale od jego 

uzyskania nie upłynęło 7 lat. 

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEiN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału Naukowego  

I Zarządzania Projektami  

-grudzień 2022 r. - 

 

https://www.kpk.gov.pl/trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-erc-consolidator-grant-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18


 

 

 SONATA 18 

SONATA 18 to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora 

w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 01.01.2015- 31.12.2020).  

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 

12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2022 r. (do godziny 16:00). 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2023 r. 

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. 

 

 OPUS 24 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs OPUS 24, który jest konkursem otwartym dla wszystkich 

naukowców na projekty badawcze w tym te realizowane w formacie Lead Agency Procedure.  

Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami, 

Luksemburgiem i Belgią-Flandrią. 

Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00 

 

Więcej informacji znajdzie Państwo na stronie NCN. 

 

 

 PRELUDIUM BIS 4 

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.  

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów 

badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.   

 Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodowa mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani  

do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2022 r. (do godziny 16:00).  

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

 

 

 

 

 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24
https://osf.opi.org.pl/app/


 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konstytucje i prawo konstytucyjne na 

świecie”  
 

Center For American Studies i Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej pt. „Konstytucje i prawo konstytucyjne na  świecie” 

Konferencja odbędzie się w sobotę 17 grudnia 2022 r. między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie 

Microsoft Teams. Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat konstytucji i szeroko pojętego 

prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych i problemów ze styku prawa i nauk politycznych. 

Termin rejestracji uczestnictwa czynnego upływa 7 grudnia 2022 r. o godzinie 23:59, a uczestnictwa biernego 

11 grudnia 2022 r. o godzinie 23:59. 

Szczegółowe informacje (w tym o opłacie referencyjnej), zaproszenie do nadsyłania abstraktów  oraz 

formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na tej stronie. 

 

 Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa  

i nowoczesnej inżynierii” 
 

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na VII 

Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej 

inżynierii” która odbędzie się w dniach 11-13 stycznia 2023 r., w Kościelisku-Zakopanem. 

Tegoroczna – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa obejmie takie zakresy tematyczne 

 jak: I. Ekonomia, bezpieczeństwo, prawo  II. Transport, spedycja i logistyka III. Nowoczesna inżynieria 

 IV. Ekonomia, finanse zarządzanie. 

Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 15 grudnia 2022 r. na adres 

email: konferencja.naukowa@uth.edu.pl 

Szczegółowe informacje (w tym o opłacie referencyjnej) oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo 

na stronie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. 

 

 

SZKOLENIA 

 

 Szkolenie on-line „Granty ERC w Horyzoncie Europa” 

Krajowy Punkt Kontaktowy rozpoczyna cykl wydarzeń poświęconych grantom Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych (ERC).  

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00, szkolenie poprowadzi  

Katarzyna Kubica-Oroń, ekspertka KPK. 

Na szkoleniu zostaną przedstawione zostaną główne założenia i zasady działania inicjatywy Europejskiej Rady 

ds. Badań Naukowych ERC Mentoring Initiative, zostaną omówione rodzaje grantów, struktura i sposób oceny 

wniosku. 

Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych osób. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie znajdziecie Państwo na stronie KPK. 

 

 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Wiesława Krakowska (w.krakowska@akademia.mil.pl; tel. 261-813-421) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmWe3uzMIwIwsaBCF8gJGlNW7V-g0auvySqR-DLCo3BHsaVg/viewform
https://www.uth.edu.pl/aktualnosci/konferencja-w-zakopanem-2023-zaproszenie
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-granty-erc-w-horyzoncie-europa
mailto:w.krakowska@akademia.mil.pl
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