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Otoczenie instytucjonalne

mobilność, umiędzynarodowienie

badania podstawowe

badania stosowane, współpraca 

z przemysłem

Agencja Erasmus+

Projekty badawcze, 

stypendia, nagrody

Sieć Badawcza 

Łukasiewicz

badania naukowe 

w medycynie



Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez 

wymianę i współpracę międzynarodową

Misja NAWA

Cele NAWA

Wzmocnienie doskonałości naukowej

Umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości 

edukacyjnych i naukowych

Promocja języka polskiego i kultury polskiej



Grupy docelowe



Programy dla Naukowców 

Wyjazdowe

• Program im. Bekkera

• Program im. prof. Walczaka

• Granty interwencyjne NAWA

• Wymiana osobowa

Przyjazdowe

• Program im. Ulama

• Polskie Powroty

• Profesura gościnna NAWA

• Granty interwencyjne NAWA



Program im. Mieczysława Bekkera
Program wyjazdowy dla naukowców zatrudnionych w polskich 

jednostkach naukowych oraz dla doktorantów

 odbycie stażu podoktorskiego

 prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

 pozyskanie materiałów do pracy naukowej

Stypendia na wyjazdy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie

Stypendysta: indywidualny naukowiec/indywidualny doktorant 

Finansowanie: miesięczne stypendium + dodatek mobilnościowy + 

rodzina/opiekun

Czas trwania: 3 – 24 miesiące

Szczegóły dotyczące kwot stypendium oraz szczegółowe rozwiązania 

będą określone w regulaminie

Nadchodzący nabór: kwiecień 2021



 dla naukowców ze stopniem co najmniej doktora lub doktorantów          

z obszaru nauk medycznych

 wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków 

medycznych w USA

 miesięczne stypendium + dodatek mobilnościowy

 badania naukowe/prace rozwojowe, zdobycie doświadczenia 

zawodowego/naukowego, poznanie dobrych praktyk i metod pracy, 

zebranie materiałów do pracy naukowej

 Nadchodzący nabór: pierwszy kwartał 2021 r.

Program im. Walczaka



Granty interwencyjne NAWA

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów 

badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej

w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, 

cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych 

regionalnie

W ramach programu możliwe jest pozyskanie danych, zdobycie nowej wiedzy, 

zbadanie efektów ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym 

możliwym terminie po jego wystąpieniu.

nabór w trybie ciągłym,

decyzja w ciągu 31 dni*.

Możliwe finansowanie do 500 000 zł.

*gdy nie jest konieczna opinia pomocnicza zewnętrznego eksperta



Jak przygotować dobry wniosek? 

Przeczytaj uważnie regulamin naboru 

Przemyśl wybór ośrodka goszczącego

Zaplanuj projekt wartościowy dla Ciebie, ośrodka goszczącego i ośrodka macierzystego

Ustal z ośrodkiem macierzystym formę urlopu i możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej w projekcie 

Przedstaw wyczerpujące uzasadnienia, odpowiadające kryteriom oceny

Uporządkuj informacje, by były czytelne i logiczne

Zaplanuj konkretne rezultaty, planuj ambitne publikacje, długofalową współpracę

Nie wychodź z założenia, że coś jest oczywiste

Postaw się w roli eksperta – czy wniosek odpowiada na jego pytania?

Przeczytaj wniosek przed wysłaniem 

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z opiekunem programu – kontakt  w regulaminie

Nie wysyłaj wniosku w ostatniej chwili 



Grupy docelowe



PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej



Cel: doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez

krótkookresową wymianę stypendialną (wyjazdy i przyjazdy od 5 do 30 dni)

Wnioskodawcy: polskie uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty

międzynarodowe z siedzibą w PL, podmioty należące do sieci badawczej Łukasiewicz

Długość projektów: 12 miesięcy

Liczba wniosków (max): 1

Budżet (max): 1 200 000 zł

Uprawnione działania: udział w konferencji lub szkole letniej, krótkie formy kształcenia

(kursy, warsztaty, staże zawodowe itp.), kwerendy biblioteczne/archiwalne, korzystanie z

aparatury badawczej (pomiary), materiały do pracy dr lub artykułu naukowego, prowadzenie

zajęć dydaktycznych, spotkanie brokerskie, przygotowanie międzynarodowego wniosku

grantowego

Kolejny nabór: wiosna 2021

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej



Program STER – Umiędzynarodowienie szkół 
doktorskich



Cel: systemowe wsparcie umiędzynarodowienia polskich szkół doktorskich

Wnioskodawcy: podmioty prowadzące szkoły doktorskie 

Długość projektów: 1-36 miesięcy 

Liczba wniosków (max): 1

Budżet (max): 2 000 000 zł + wkład finansowy Wnioskodawcy (co najmniej 10% 

wartości całego Projektu)

Uprawnione działania: działania związane z pozyskaniem zagranicznych

doktorantów, wypłata stypendiów i wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych

doktorantów z Polski i z zagranicy, internacjonalizacja „w domu”, rozwijanie

współpracy międzynarodowej szkół doktorskich

Kolejny nabór: wiosna 2021

Program STER – Umiędzynarodowienie szkół 
doktorskich



Więcej informacji o NAWA

www.nawa.gov.pl

webinaria informacyjne

newsletter



Dziękuję i zapraszam do kontaktu

https://nawa.gov.pl/kontakt

https://nawa.gov.pl/kontakt

