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mgr inż. Paweł Georgiev
Doktorant w Szkole Doktorskiej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie nauk
farmaceutycznych, pracownik w Katedrze i
Zakładzie Chemii Farmaceutycznej GUMed,
stypendysta projektu naukowego OPUS
realizowanego w Katedrze Chemii Analitycznej
Politechniki Gdańskiej. Trzykrotny stypendysta
projektów naukowych realizowanych przez
Narodowe Centrum Nauki. Poza pracą naukową
zajmuję się rekonstrukcją uzębienia pacjentów.
Lokalny Ambasador Praw Doktoranta w
województwie pomorskim.
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Narodowe Centrum Nauki

• PRELUDIUM 

• OPUS



PRELUDIUM
• W konkursie można ubiegać się o finansowanie 

projektów trwających: 12, 24 lub 36 miesięcy.

• Maksymalna wysokość finansowania nie może 
przekraczać 70 tysięcy na rok.

• Wynagrodzenie dla kierownika projektu może wynosić 
maksymalnie 1500zł.

• Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z 
tematem planowanej rozprawy doktorskiej.



OPUS
• Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, 

która w swoim dorobku naukowym posiada co 
najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku 
pracę.

• W konkursie można ubiegać się o finansowanie 
projektów trwających: 12, 24, 36, 48 miesięcy.

• Wynagrodzenia etatowe dla kierownika projektu –
150 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia 
kierownika na pełnoetatowym stanowisku; w 
przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe, 
kierownik może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe 
w wysokości maks. 3 000 zł miesięcznie.



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• INNOGLOBO

• Współpraca polsko-turecka

• ERA-NET CO-FUND ICRAD*

• INFOSTRATEG*



INNOGLOBO
• Program INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić 

podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-
rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw, z 
którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

• Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań 
przemysłowych i prac rozwojowych.

• Dla organizacji badawczych (nie będących 
przedsiębiorcą) poziom dofinansowania - do 100 % 
kosztów kwalifikowalnych projektu.

• Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w 
ramach konkursu wynosi: 10 000 000 zł.



Współpraca polsko-turecka
• Konkurs w ramach współpracy naukowo-badawczej 

między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a 
Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji 
(TÜBİTAK).

• Celem jest wzmocnienie kontaktów oraz rozwój 
współpracy naukowo-badawczej i technologicznej obu 
krajów na zasadach równości i obopólnych korzyści w 
zakresie wspólnych obszarów tematycznych (technologie 
informacyjne i komunikacyjne, energia, zdrowie, żywność, 
środowisko).

• Kwota dofinansowania: 850 000 zł



INFOSTRATEG

• Program INFOSTRATEG został przygotowany, by 
wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej 
inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań 
wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, 
mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

• Konkurs w ramach Programu ma na celu wybór 
wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje 
temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów.

• Kwota dofinansowania: 18,4 mln zł na wszystkie projekty



ERA-NET CO-FUND ICRAD
• Prowadzenie wspólnych działań w zakresie badań 

dotyczących chorób zakaźnych zwierząt.
• Celem inicjatywy ERA-NET ICRAD (International 

Coordination of Research on Infectious Animal
Diseases) jest utworzenie platformy współpracy 
pomiędzy instytucjami finansującymi badania 
naukowe z 20 państw członkowskich oraz 
stowarzyszonych.

• Kwota dofinansowania: 200 000 euro



Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej 

• CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany 
Uniwersyteckiej

• Program im. Mieczysława Bekkera

• Program im. Iwanowskiej



CEEPUS – Środkowoeuropejski 
Program Wymiany Uniwersyteckiej
• Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central 

European Exchange Program for University Studies") jest 
wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz 
doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli 
akademickich.

• Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są: Albania, Austria, 
Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, 
Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, 
Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet 
w Prisztinie.



Program im. Mieczysława Bekkera
• Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców 

reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, 
a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe 
lub akademickie na całym świecie.

• Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im 
na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych.

• Program zapewnia finansowanie stypendium 
obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty 
związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku 
goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.



Program im. Iwanowskiej
• Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt 

w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację 
projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami 
z zagranicy.

• O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się 
osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez 
ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

• Program zapewnia finansowanie stypendium 
obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane 
z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym 
oraz dodatek mobilnościowy.
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Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest
przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i
animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.



Dziękuję za uwagę


