
BIURO 
PROJEKTÓW 
AIK 2022
REORGANIZACJA

Od marca br. Biuro Projektów (BP)
reorganizuje zasady działania, by jak
najlepiej wspierać prace projektowe
pracowników AIK. Naszym zamiarem jest
umożliwienie każdemu pracownikowi
pozyskiwanie i realizowanie projektów –
zwłaszcza naukowych – w jak najmniej
skomplikowany sposób. Biuro służy
poradą, znajdowaniem projektów i ich
obsługą.

Informowanie o możliwościach projektowych
Doradztwo ws. zasad pozyskiwania grantów
Pomoc w pisaniu wniosku i sporządzeniu budżetu
Pomoc w rozliczeniu projektu

PO STRONIE BP

Stworzenie koncepcji projektu
Ustalenie metody prowadzenia badań
Przeprowadzenie projektu
Ewaluacja

PO STRONIE OSOBY REALIZUJĄCEJ PROJEKT



10 MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWYCH 
OD ZARAZ

1. ZORGANIZUJ KONFERENCJĘ LUB/I NAPISZ MONOGRAFIĘ
    Projekt „Doskonała nauka” (MEiN)

możliwość złożenia wniosków na 5 konferencji (wartość od 20 tys. do 400 tys. zł)
możliwość złożenia wniosków na 5 monografii (wartość od 15 tys. do 80 tys. zł)
czas trwania projektu: 2 lata
harmonogram: konsultacje z BP do 8 marca; pisanie wniosku do 15 marca; złożenie 
wniosku w BP 16 marca do godz. 12:00

2. PROJEKT: UPOWSZECHNIANIE NAUKI WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI
    PROGRAM „NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA”: 

możliwość złożenia 4 wniosków z uczelni (wartość od 100 tys. zł do 2 mln zł)
nabór ciągły
czas trwania projektu: max. 24 miesiące

DOSKONAŁOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, HUMANISTYKA-TOŻSAMOŚĆ  

3. PROJEKT: MINIATURA 6 (NCN)

konkurs na działanie naukowe (w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, 
stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego)
nabór: od 1.02 do 31.07.2022
wartość od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego 
czas trwania projektu do 12 miesięcy
wnioskodawca: badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną 
pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, który 
uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

4. PROJEKT: OPUS 23 (NCN)

projekty badawcze dla wszystkich naukowców
nabór od 15 marca do 15 czerwca 2022
czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy 
brak minimalnej oraz maksymalnej wysokości budżetu projektu. 

(MEiN)
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5. PROJEKT: SONATINA 6 (NCN)

dla osób będących do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (w okresie od 1 
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 
30 czerwca 2022 r.
nabór do 15 marca 2022
brak minimalnej oraz maksymalnej wysokości budżetu projektu
czas trwania projektu 24 albo 36 miesięcy

dla osób, które nie posiadają stopnia naukowego doktora
nabór od 15 marca do 15 czerwca 2022
czas trwania 12, 24 lub 36 miesięcy. 
skład zespołu badawczego: co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i 
opiekuna naukowego

7. 4TH EU-LAC JOINT CALL IN STI 2022

składanie wniosków: do 28 kwietnia 2022 r. godz. 17:00
cel konkursu: nawiązanie trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między 
naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
spodziewany efekt: wdrożenie czterech filarów tematycznych wspólnej przestrzeni 
badawczej utworzonej pomiędzy Unią Europejską a Krajami Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów (Common EU-LAC Research Area), jakimi są: mobilność naukowców, 
dostępność do międzynarodowej infrastruktury badawczej, rozwijanie współpracy 
badawczej w zakresie odpowiedzi na globalne wyzwania oraz tworzenie innowacji
szczegółowe informacje na stronie: https://www.eucelac-platform.eu/joint-actions

6. PROJEKT: PRELUDIUM 21 (NCN)
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8. ZAPROŚ PROFESORA Z ZAGRANICZNEJ UCZELNI 
    NA WYKŁADY W AIK – ULAM NAWA

nabór do 10.05.2022
zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych
przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co 
najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich 
jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim 
projekty badawcze i dydaktykę

wyjazd: od 3 do 24 miesięcy
ogłoszenie naboru 10.03.2022 r. – trwa do 10.05.2022 r. 
dla naukowców, nauczycieli akademickich i doktorantów
wsparcie mobilności międzynarodowej wszystkich dziedzin nauki

10. STWÓRZ ZESPÓŁ BADAWCZY 
       KONKURS W RAMACH HORYZONTY EUROPA - ERC ADG: ADVANCED GRANT

Cel: najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, 
samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu 
zespołem.
Adresaci:Naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. 
Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 
3,5 mln euro)
Możliwe koszty do sfinansowania: Koszty osobowe, zakupy aparatury i usług, szkolenia, 
wyjazdy, podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting), publikacja i 
rozpowszechnianie wyników badań.
Termin: 28 kwietnia 2022 

9. WYJEDŹ NA UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ I NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ – BEKKER NAWA



 
na stronie AIK/Projekty 

https://www.ignatianum.edu.pl/konkursy
 

SPRAWDŹ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

https://www.ignatianum.edu.pl/konkursy


NAJBLIŻSZE PLANY BP: 
SZKOLENIE Z PISANIA WNIOSKÓW 
O GRANTY NAUKOWE

Planujemy pomóc pracownikom naukowym AIK w nabyciu i ulepszeniu umiejętności
skutecznego pisania wniosków projektowych. W najbliższym czasie opracujemy
koncepcję szkolenia, które w praktyczny sposób przedstawi zasady zdobywania grantów:
krajowych i międzynarodowych.

        Zakładany czas realizacji: czerwiec i wrzesień 2022

        Liczba uczestników: 2 x 25 osób

        Koszt: z oszczędności projektowych


