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Oferta dla doświadczonych naukowców 

✓ Naukowcy po doktoracie 

(minimalna liczba lat po doktoracie, maksymalna liczba lat, niezależnie od ilości lat )

✓ Wnioski przygotowywane przez naukowców, propozycja na projekt badawczy od 
nich pochodzi 

✓ Wskazanie instytucji tzw. hosta,  w której projekt będzie realizowany 

(list intencyjny, wskazanie opiekuna naukowego, opis instytucji: zespół, 
infrastruktura itp.)

✓ Finansowanie wynagrodzenia naukowca (zespołu)

✓ Możliwość sfinansowania badań naukowych (w zależności od programu)

✓ W niektórych programach stworzenie zespołu naukowego  (finansowanie 
wynagrodzeń)



Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa – działania MSCA)

Naukowiec
• ze stopniem doktora w dniu zamknięcia konkursu

• oraz doświadczeniem badawczym nie dłuższym niż 8 lat od momentu potwierdzenia 
uzyskania stopnia doktora (wyjątki: przerwa w karierze, praca poza Europą)

• każdej narodowości (nie można przyjechać do kraju, w którym się pracowało/studiowało 
dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat)

Instytucja
• Wskazanie opiekuna (supervisor) naukowca  

Długość, finansowanie 

• 0d 12 mies. do 24 mies.

• Miesięcznie: dla naukowca umowa o pracę  4156 euro (kwota ubruttowiona) + 660 euro 
(dodatek rodzinny), dla instytucji: badania, szkolenia 1000 euro, zarządzanie, narzuty 650 
euro 

Informacje 

• Konkursy, dokumentacja: koniec maja

• Regionalny Punkt Kontaktowy Irena Śliwińska sliwinska@transfer.edu.pl

mailto:sliwinska@transfer.edu.pl


Polonez BIS (NCN –Cofund Horyzont 2020)

Naukowiec
• ze stopniem doktora lub posiadający 4-letnie doświadczenie badawcze 

• każdej narodowości (pod warunkiem nie przebywania w Polsce (mieszkania, pracowania) 
dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat

Instytucja
• Wskazanie tzw. opiekuna naukowego (mentora) w wybranej dziedzinie

• Wsparcie asystenta administracyjnego, który pomoże w zarządzaniu projektem

Długość, finansowanie 

• 2 lata 

• Miesięcznie: dla naukowca umowa o pracę euro 4465 (kwota ubruttowiona) + 300 euro 
(dodatek rodzinny), dla instytucji: grant badawczy  do 100000 euro: na wynagrodzenia 
zespołu, sprzęt, podróże itp.).Instytucja: 20 % ryczałt narzuty na zarządzanie projektem. 

Informacje 

• Dokumentacja:  1.06,  1 konkurs: 15.12.2021, 2 konkurs,: 15.06.2022, 3 konkurs: 15. 12. 
2022  

• https://polonezbis.eu - wersja polska, angielska 

https://polonezbis.eu/


Program im. Ulama  (NAWA)

Naukowiec
• ze stopniem doktora

• każdej narodowości (w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowała ani 
nie studiowała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące)

• z polskim obywatelstwem do 10 % w danym naborze 

Instytucja
• Wskazanie bezpośredniego opiekuna naukowego 

Długość, finansowanie 

• Od 6 do 24 miesięcy

• Miesięcznie: 10 000 zł (stypendium) + 2000 zł (małżonek niepracujący) + 1000 zł 
(dziecko) + jednorazowy dodatek mobilnościowy (od 7000 do 12000 + rodzina )

Informacje 

• https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama,  https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

• Nabór raz w roku, zamknięcie naboru 15.06.2021 



Polskie Powroty  (NAWA)

Naukowiec
• ze stopniem doktora: (1) do 7 lat po doktoracie, (2) doświadczony naukowiec) 

• posiadający obywatelstwo polskie (1)w okresie ostatnich 2 lat pracował naukowo za 
granicą przez co najmniej 12 miesięcy, (2) w okresie ostatnich 5 lat przez 36 miesięcy )

Instytucja
• Stworzenie warunków do realizacji zadań (pomieszczenia, infrastruktura), utworzenie 

grupy projektowej, osoba zapraszająca (1)

• Badania podstawowe: komponent badawczy do 200 000 zł 

Długość, finansowanie 

• Od  24 do 36 mies. (1), od 36 do 48 mies. (2)

• Roczne: Wynagrodzenie naukowca: od 220 do 240 tyś. zł (1), od 300 do 330 tyś. zł (2) + 
jednorazowe stypendium: 20 tyś.,  osoby zapraszającej do 14 400 zł +wynagrodzenie 
członków gr. Projektowej, Adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie 
zaplecza badawczego do 50 tyś.  

Informacje 

• https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

• Nabór raz w roku, zamknięcie naboru 29.07.2021 



Granty ERC (Horyzont Europa)

Naukowiec

• Min 2 lata po doktoracie, (2-7lat, 7-14 lat, doświadczeni naukowcy) 

• każdej narodowości

Instytucja
• List intencyjny: zobowiązanie do samodzielności naukowej, grant przenośny: możliwość 

zmiany instytucji

• Prestiż, zespół, aparatura, narzuty 

Długość, finansowanie 

• do 5 lat 

• Do 1,5 mln. Euro lub do 2,5 mln Euro  

Informacje 

• Dorota Markiewicz – Roszak (RPK CTT PK), markiewicz@transfer.edu.pl 



Profesura Gościnna (NAWA)

Naukowiec

• o wybitnym dorobku międzynarodowym 

• każdej narodowości  (także dla obywateli polskich pracujących w instytucjach 
zagranicznych)

Instytucja
• wsparcie priorytetowych obszarów tematycznych instytucji, projekt ma na celu 

rozwinięcie badań naukowych o przełomowym charakterze, wzmocnieniu działalności 
dydaktycznej i  wsparciu instytucji w przygotowaniu prestiżowych grantów.

Długość, finansowanie 

• Od  36 do 48 mies. 

• Wynagrodzenie wizytującego naukowca i członków grupy (80 %), dofinansowanie NAWA 
do 3 mln zł +400 tyś. zł gdy komponent badawczy (NCN)

Informacje 

• https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa,  

• Nabór raz w roku, konkurs będzie ogłoszony (zmiany w stosunku do 1 naboru) 



ERA Chairs (Horyzont Europa) 

Naukowiec

• o wybitnym dorobku międzynarodowym 

• każdej narodowości 

Instytucja
• Rozwinięcie  lub wsparcie nowych obszarów tematycznych instytucji, zwiększenie 

widoczności instytucji na arenie międzynarodowej, stworzenie nowej grupy badawczej, 
pozyskanie grantów na badania itp.  

• Projekt składa i przygotowuje instytucja 

Długość, finansowanie 

• Do 5 lat 

• ? Do 2,5 mln euro (Horyzont 2020) na wynagrodzenie naukowca i zespołu, 10 % koszty 
badań naukowych 

Informacje 

• Konkurs w przygotowaniu (program pracy koniec maja) 

• Magdalena Wójtowicz (RPK CTT PK),  wojtowicz@transfer.edu.pl



Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri (NCN)

Naukowiec

• z tytułem doktora do 15 lat od jego uzyskania,   który   nie był zatrudniony na umowę o 
pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku,  

• każdej narodowości 

Instytucja
• prowadzenie  nowatorskich badań naukowych  na najwyższym światowym poziomie.

• Projekt składa i przygotowuje instytucja (1etap), z udziałem naukowca (2 etap) 

Długość, finansowanie 

• Do 5 lat (możliwość przedłużenia o kolejne 5 lat)

• instytucja otrzyma do 300 tyś. euro rocznie (musi pokazać wkład własny min. 25 tyś. 
Euro)co przeznaczy na wynagrodzenie naukowca (do 100 tyś.), wynagrodzenie zespołu, 
koszty podróży, publikacji itp.  

Informacje 

• https://ncn.gov.pl/dioscuri/



Cofund Postoctoral programmes  (Horyzont Europa) 

Wnioskodawca 
• Jedna instytucja, która przygotowuje projekt stypendilany b. wazny udział opiekunów naukowych 

(supervisorów)

Grupa docelowa (naukowcy) – otwarta rekrutacja  

• ze stopniem doktora 

• nieprzebywający w Polsce przed ostatnie trzy lata dłużej niż 12 miesięcy 

• przygotowuje projekt badawczy w uzgodnieniu z opiekunem naukowym z danej instytucji 

Finansowanie 

• Do 10 mln Euro (projekt współfinansowany, w H2020 współfinansowanie otrzymywało się z MNISW), 60 
miesięcy  

Informacje 
• Konkursy, dokumentacja: koniec maja

• Regionalny Punkt Kontaktowy Irena Śliwińska sliwinska@transfer.edu.pl

mailto:sliwinska@transfer.edu.pl


Stanowisko post-doc w grantach NCN 

✓ można zaplanować w konkursach: SONATA,OPUS,SONATA BIS, MAESTRO

✓ dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat 
przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (możliwość przedłużenia tego okresu)

✓ będzie wybrana w ramach otwartego konkursu 

✓ kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy 
doktorskiej

✓ uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest 
zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i 
udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz 
w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

✓ będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;



Analiza możliwości grantowych dla Postdoca  
n

au
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ie
c - obywatel polski (absolwent 

PK)

- obroniony doktorat 2 lata 
temu na Uniwersytecie w 
Heidelbergu

- obecnie pracuje w projekcie 
badawczym  na Uniwersytecie 
Technicznym w Berlinie 

- -chce przyjechać do Polski na 
dłuższy okres, najlepiej na 
stałe (powody  rodzinne) 

- przeszukuje bazę Euraxess i 
natrafia na ofertę prof. z PK na 
Euraxesie (zainteresowania 
badawcze się pokrywają)

- kontaktuje się z Panem prof. 

p
ro
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k

ty
 Naukowiec przygotowuje 4 

różne projekty 

Ulama (15.06)

Polskie Powroty (29.07)

Postdoctoral Fellowships

(wrzesień ?)

Polonez Bis (grudzień)

W ramach wszystkich 
otrzymuje wsparcie finansowe

Wybiera do realizacji 1 projekt 

Postdoctoral Fellowshpis, 
który trwa 2 lata 

(otrzymanie tego projektu jest 
najbardziej prestiżowe) 

p
ra

ca
 n

a 
P

K
 -praca na PK bardzo 

odpowiada naukowcowi 
(możliwości rozwoju, miła 
atmosfera, wsparcie w 
realizacji projektu i 
przygotowaniu)

- chciałby się jednak 
usamodzielnić i założyć swój 
zespół badawczy  

- decyduje się na 
przygotowanie grantu ERC, 
wybiera jako Hosta PK 

- otrzymuje grant  ERC (5lat)

- rekrutuje do zespołu 3 
młodych naukowców, 1 
postdoca ………………………

- zakupuje aparaturę 



Oferty dla początkujących naukowców 

✓ Naukowcy bez doktoratu (absolwenci, studenci wyrażający chęć pracy 
naukowej 

✓ Wnioskodawcą jest instytucja 

✓ Pomysł na  projekt badawczy  po stronie instytucji (supervisorzy), kierownika 
projektu, 

✓ Doktoranci rekrutowani poprzez otwarty konkurs

✓ Zwiększenie oferty szkoły doktorskie:  atrakcyjne  wynagrodzenie, dodatkowa 
oferta – szansa na zrekrutowanie dobrych naukowców 



MSCA Doctoral Networks (Horyzont Europa) 

Wnioskodawca 
• Konsorcja uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw (w tym MŚP) i innych instytucji sektora 

nieakademickiego

• Przynajmniej 3 niezależne instytucje z trzech różnych krajów członkowskich UE i lub stowarzyszonych z 
Programem; dopuszczalny udział instytucji z tzw. „krajów trzecich”

Grupa docelowa (naukowcy) – otwarta rekrutacja 

• bez stopnia doktora w momencie rekrutacji

• Nieprzebywający w Polsce przed ostatnie trzy lata dłużej niż 12 miesięcy 

Typy projektów

• Standard Doctoral Networks, 

• Industrial Doctorates: szkolenie w sektorze akademickim i przemysłowym, wspólna opieka nad 
doktorantami 

• Joint Doctorates: współpraca prowadząca do nadawania wspólnego lub wielokrotnego stopnia doktora 
uznawanego przynajmniej przez jeden kraj; wspólna selekcja kandydatów i opieka naukowa; 

Informacje 
• Konkursy, dokumentacja: koniec maja

• Regionalny Punkt Kontaktowy Irena Śliwińska sliwinska@transfer.edu.pl

mailto:sliwinska@transfer.edu.pl


Cofund Doctoral programmes  (Horyzont Europa) 

Wnioskodawca 
• Jedna instytucja, która przygotowuje program szkoleniowo- badawczy zgodny z Principles for Innovative 

Doctoral Training, b. wazny udział opiekunów naukowych (supervisorów)

Grupa docelowa (naukowcy) 

• bez stopnia doktora w momencie rekrutacji

• nieprzebywający w Polsce przed ostatnie trzy lata dłużej niż 12 miesięcy 

Finansowanie 

• Do 10 mln Euro (projekt współfinansowany, w H2020 współfinansowanie otrzymywało się z MNISW), 60 
miesięcy  

Informacje 
• Konkursy, dokumentacja: koniec maja

• Regionalny Punkt Kontaktowy Irena Śliwińska sliwinska@transfer.edu.pl

mailto:sliwinska@transfer.edu.pl


Preludium BIS (NCN) 
Wnioskodawca 

• Podmiot prowadzący szkołę doktorską

• kierownikiem projektu jest osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy 

• Projekt badawczy musi dotyczyć nauk podstawowych 

Grupa docelowa (naukowiec) 
• wybrana w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika, wymagane 

kompetencjach doktoranta określa kierownik w projekcie

• do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem 
szkoły doktorskiej.

• projekt badawczy musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej 
(musi uzyskać stopień doktora do 12 miesięcy od zakończenia projektu)

Czas trwania, finansowanie 
• Od 36 do 48 miesięcy

• Stypendium dla doktoranta 5000 zł, 6000 zł (po ocenie śród.) 180 tyś. na projekt badawczy (w tym do 40 
tyś. wynagrodzenia dla kierownika projektu, obowiązkowy staż zagr. (występuje doktorant w czasie 
trwania projektu do NAWA)

Informacje 
• Konkurs Preludium BiS 3 (15.09 -15.12)

• https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2 - ostatni konkurs 



STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (Nawa) 
Wnioskodawca 

• Podmiot prowadzący szkołę doktorską, który ma doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na 
studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Rodzaje wsparcia 

1.doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych 
przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;

2.zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;

3.rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;

4.wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;

5.pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;

6.wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy 
międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;

Czas trwania, finansowanie 
• 3 lata

• Do 2 mln zł + wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości całego Projektu.

Informacje 
• https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich

• Termin składania wniosków: 30.06.2021



Stypendium dla doktoranta w grantach NCN 

✓ można zaplanować w konkursach: SONATA, OPUS, SONATA BIS, MAESTRO, 
PRELUDIUM BIS, DAINA, Projekt międzynarodowy 

✓ Wynagrodzenie w formie stypendium

✓ W niektórych przypadkach  uzyskanie stypendium (praca w projekcie) jest 
uzależniona od aplikowania do szkoły doktorskiej. 

✓ Konieczność ogłoszenia konkursu 



Zatrudnianie doktorantów w projektach badawczych 
(Horyzont 2020, Horyzont Europa) 

✓ Z wykluczeniem projektów mobilnościowych Marie Curie (inne zasady)

✓ Na umowie o pracę (stawka wg. regulaminu wynagrodzeń)

✓ Wymiar czasy pracy wynika z przewidzianych zadań w projekcie 



Najbliższe wydarzenia 

9 czerwca - Granty MSCA w Horyzoncie Europa

https://rpkkrakow.clickmeeting.com/granty-msca-w-horyzoncie-europa-szkolenie-
dla-pk/register

Spotkanie brokerskie:  

Mobility & Transport Days - Horyzont Europa (27-28 maja 2021), rejestracja do 25 
maja 

https://mobility-transport-days.b2match.io/page-1371



Dziękuję za uwagę 


