
Aktualny wykaz naborów. 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

Program/ Konkurs Założenia konkursu Termin naboru Link do wytycznych 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Program Lider Lider XIV 

LIDER jest programem skierowanym do młodych 

naukowców. Jego celem jest poszerzenie 

kompetencji młodych naukowców w samodzielnym 

planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu 

własnym zespołem badawczym, podczas realizacji 

projektów badawczych, których wyniki mogą mieć 

zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał 

wdrożeniowy. 

10.02.2023r. – 

29.05.2023r. 

strona internetowa 

 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Programu 

INNOGLOBO 

 

III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 

W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na 

realizację projektów międzynarodowych 

dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych. 

Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym 

jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego 

partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu 

tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji. 

31.03.2023r. – 

30.09.2023r. 

strona internetowa 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv
https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo


Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

Program/ Konkurs Założenia konkursu Termin naboru Link do wytycznych 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

INFOSTRATEG VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne 

 Wspiera rozwój polskiego potencjału sztucznej 

inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań 

wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, 

mających zastosowanie w praktyce. Obecny konkurs 

ma na celu wybór wykonawców z tematów: Różne 

scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i 

lotniczych; Scenariusze selektywnej ochrony roślin; 

Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich. 

07.04.2023r. – 

09.06.2023r. 

strona internetowa 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Program Fundusze 

Europejskie dla 

Nowoczesnej 

Gospodarki FENG 

Ścieżka  SMART - nabór dla konsorcjów 

przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz 

przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z 

organizacjami badawczymi lub z NGO 

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe 

projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji itd. 

26.10.2023r. – 

09.01.2024r. 

strona internetowa 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/v-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane
https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow?trk=public_post_comment-text
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Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Rządowy Program 

Strategiczny 

Hydrostrateg 

„Innowacje dla 

gospodarki wodnej i 

żeglugi śródlądowej” 

 

II konkurs Hydrostrateg 

Jego celem jest wzrost poziomu retencji, wdrożenie 

nowych metod badań, obserwacji i narzędzi 

wspomagających monitoring, ocenę stanu 

ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od 

wód oraz zwiększenie stopnia wykorzystania dróg 

wodnych dla żeglugi śródlądowej. Program w 

szczególności obejmuje trzy obszary badawcze: 

woda w środowisku - bioróżnorodność/ 

bioproduktywność, woda w mieście, żegluga 

śródlądowa. 

 II – III kwartał 

2023r. 

strona internetowa 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Program rządowy 

NUTRITECH – 

żywienie w świetle 

wyzwań poprawy 

dobrostanu 

społeczeństwa oraz 

zmian klimatu 

NUTRITECH (II konkurs) 

Celem głównym programu jest zwiększenie 

dostępności produktów i rozwiązań w zakresie 

prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 

2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-

rozwojowych, uwzględniając zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

 III – IV kwartał 

2023r. 

strona internetowa 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow--2023
https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow--2023
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Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

Polsko-tajwański 

konkurs 

XI Polsko-tajwański konkurs 

Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i 

innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. 

Konsorcja mają możliwość uzyskania dofinansowania 

na aplikacyjne projekty badawcze trwające 

maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować 

badania w obszarach, m. in., neuronauki, 

efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, 

inteligentnego transportu, technologii kwantowej, 

cyberbezpieczeństwa, badań kosmicznych i 

półprzewodników. 

 11.04.2023r. – 

19.06.2023r. 

strona internetowa 

Minister Edukacji  

i Nauki 

Doktorat 

wdrożeniowy 2023 

 

Doktorat wdrożeniowy 2023 

Program jest skierowany do osób rozpoczynających 

studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być 

złożone przez uczelnie akademickie, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty 

badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe 

działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską.  

 08.05.2023r. – 

05.06.2023r. 

strona internetowa 

https://www.gov.pl/web/ncbr/xi-polsko-tajwanski-konkurs
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2023-i-naborze-wnioskow2
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Minister Edukacji  

i Nauki 

Granty na granty – 

promocja jakości IV 

(Horyzont Europa) 

 

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont 

Europa) 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

ubiegających się o granty finansowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację projektów w ramach programów 

badawczych Unii Europejskiej. 

 

Od 

26.09.2022r. – 

nabór ciągły 

strona internetowa 

 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  

Program 

priorytetowy 

„Współfinansowanie 

programu LIFE Część 

1) Wsparcie krajowe 

projektów LIFE w 

perspektywie 

finansowej 2021-

2027”  

Nabór 2022  

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie 

NFOŚiGW o intensywności do 35% kosztu 

kwalifikowanego projektu, a państwowe jednostki 

budżetowe nawet do 40%, bez limitu kwotowego.  

 

01.06.2022r.- 

29.12.2023r. 

strona internetowa 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustanowienie-przedsiewziecia-granty-na-granty--promocja-jakosci-iv-horyzont-europa
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-2022-podstawowy--uzupelniajacy---dotacja
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FFG – Austrian 

Research Promotion 

Agency 

Program M-ERA.NET M-ERA.NET 3 Call 2023 

Celem programu jest koordynacja badań naukowych 

i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania 

silnego środowiska naukowego i wzmocnienia 

europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu 

innowacyjnych materiałów i technologii 

materiałowych.  

01.03.2023r. – 

16.05.2023r. 

strona internetowa 

ICRAD Call Secretariat Program ERA-NET 

ICRAD 

 

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International 

Coordination of Research on Infectious Animal 

Diseases 

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze i 

innowacyjne pt.: ,,Helminth infections and changing 

climate: tackling the challenges for animal health”. 

03.04.2023r. – 

01.06.2023r. 

(wnioski 

wstępne) 

strona internetowa 

https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2023
https://www.gov.pl/web/ncbr/iii-konkurs-programu-era-net-icrad-international-coordination-of-research-on-infectious-animal-diseases
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Sekretariat Inicjatywy 

EUREKA w Brukseli 

Inicjatywa EUREKA GlobalStars z udziałem Tajwanu 

W ramach konkursu finansowane będą projekty 

realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z 

dwóch spośród 4 państw biorących udział w 

konkursie, w tym z obowiązkowym partnerem-

przedsiębiorcą z Tajwanu. Projekty te muszą być 

ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub 

znaczące ulepszenie istniejącej technologii 

produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub 

usługi. 

09.01.2023r. – 

20.06.2023r. 

strona internetowa 

 

Międzynarodowy 

Fundusz 

Wyszehradzki 

Visegrad Grants Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i 

aktywne członkostwo organizacji z min. 3 krajów 

Grupy V4 (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), a także 

wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu 

obszarów tematycznych programu tj. kultura, 

edukacja, innowacje, wartości demokratyczne, 

polityka publiczna, rozwój regionalny czy rozwój 

socjalny. 

Do: 

01.06.2023r. 

01.10.2023r. 

strona internetowa 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/globalstars-z-udzialem-tajwanu
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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Międzynarodowy 

Fundusz 

Wyszehradzki 

Visegrad+ Grants Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i 

zapewnić zaangażowanie przynajmniej 3 państw 

wyszehradzkich i jednego podmiotu z regionu 

Partnerstwa Wschodniego lub krajów Bałkanów 

Zachodnich. Ponadto muszą wyraźnie odnosić się do 

jednego z celów siedmiu obszarów tematycznych 

programu tj. kultura, edukacja, innowacje, wartości 

demokratyczne, polityka publiczna, rozwój 

regionalny czy rozwój socjalny, a także być 

realizowane w regionie Partnerstwa Wschodniego 

lub na Bałkanach Zachodnich.  

Do: 

01.06.2023r. 

01.10.2023r. 

strona internetowa 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
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Międzynarodowy 

Fundusz 

Wyszehradzki 

Strategic Grants 
Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i 

zapewnić zaangażowanie wszystkich 4 państw 

wyszehradzkich, a także muszą  wyraźnie 

uwzględniać jeden z rocznych priorytetów 

strategicznych Grupy Wyszehradzkiej. Aktualne 

priorytety: Research, development and innovation; 

digitalisation; Post-COVID Recovery; Challenges and 

perspectives of the young generation in the Visegrad 

region. 

Do: 

01.06.2023r. 

01.10.2023r. 

strona internetowa 

 

Joint Secretariat Interreg Europa 

Środkowa 

Projekty muszą rozwijać współpracę 

ponadnarodową na rzecz inteligentnej, bardziej 

zielonej i lepiej połączonej Europy Środkowej oraz 

poprawy systemu zarządzania współpracą. Program 

obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy, 

Węgry, Włochy, Polskę, Słowację i Słowenię. 

Rekomendowany czas trwania projektu to 30 

miesięcy, budżet od 1,2 do 1,9 mln Euro, a wielkość 

partnerstwa 5-12 organizacji.  

22.03.2023r. – 

17.05.2023r.  

strona internetowa  

https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
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Komisja Europejska Program LIFE Program LIFE 2023 

Jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej 

poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów 

z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody 

oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się 

do jego zmian. Obecne nabory są realizowane w 

ramach podprogramów: Gospodarka o obiegu 

zamkniętym i jakości życia, Przyroda i różnorodności 

biologiczna oraz Łagodzenie zmiany klimatu i 

przystosowanie się do niej. 

Do: 

27.07.2023 

05.09.2023 

06.09.2023 

07.09.2023 

21.09.2023 

 

 

strona internetowa 

Komisja Europejska Horyzont Europa  

European Research 

Council - ERC 

ERC ADVANCED GRANTS - dla naukowców 

doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym 

Do: 

23.05.2023 

strona internetowa 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://erc.europa.eu/homepage
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Komisja Europejska Horyzont Europa  

European Research 

Council - ERC 

ERC PROOF OF CONCEPT - 

Dla beneficjentów jednego z głównych grantów 

badawczych ERC (Starting, Consolidator, Advanced 

lub Synergy)  

 

Do: 

21.09.2023 r. 

strona internetowa 

 

Komisja Europejska Horyzont Europa  

Marie Skłodowska-

Curie Actions – MSCA  

 

MSCA DOCTORAL NETWORKS - umożliwia rozwój 

programów doktorskich poprzez współpracę 

uniwersytetów, instytucji badawczych i 

przedsiębiorstw. Pogram podnosi atrakcyjność 

i jakość szkolenia doktorantów w Europie i wyposaża 

naukowców we właściwą kombinację kompetencji 

badawczych i miękkich.  

Do: 

28.11.2023 r. 

strona internetowa 

 

 

https://erc.europa.eu/homepage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Komisja Europejska Horyzont Europa  

Marie Skłodowska-

Curie Actions – MSCA  

 

MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS - wzmacnianie 

potencjału twórczego i innowacyjnego naukowców 

ze stopniem doktora, którzy chcą zdobyć nowe 

umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia, 

mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i 

międzysektorową.  

Do: 

13.10.2023 r. 

strona internetowa 

 

 

Komisja Europejska 

 

Horyzont Europa 

KLASTER 1 – Zdrowie 

 

Projekty typu IA, RIA i CSA. 

 

Do:  

19.09.2023 r.-

11.04.2024 r. 

 

strona internetowa 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Komisja Europejska 

 

Horyzont Europa 

KLASTER 2 – Kultura,  

kreatywność i 

społeczeństwo 

integracyjne 

 

Projekty typu IA, RIA i CSA. Do:  

21.09.2023 r. 

07.02.2024 r. 

 

strona internetowa 

 

Komisja Europejska Horyzont Europa 

KLASTER 3 – 

Bezpieczeństwo 

cywilne na rzecz 

społeczeństwa 

 

Projekty typu IA, RIA i CSA. 

 

Do: 

23.11.2023 r. 

 

strona internetowa 

 

Komisja Europejska Horyzont Europa 

KLASTER 4 –  

Technologie cyfrowe, 

przemysł, przestrzeń 

kosmiczna 

Projekty typu IA, RIA i CSA. 

 

Do:  

05.10.2023 r. 

 

strona internetowa 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Komisja Europejska Horyzont Europa 

KLASTER 5 -  Klimat, 

energia, transport 

 

Projekty typu IA, RIA i CSA. 

 

Do:  

05.09.2023 r. 

10.10.2023 r. 

strona internetowa 

 

Komisja Europejska Horyzont Europa –  

KLASTER 6 - Żywność, 

biogospodarka, 

zasoby naturalne, 

rolnictwo i 

środowisko 

 

Projekty typu IA, RIA i CSA. 26.09.2023 r. 

 

 

strona internetowa 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

