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1. Uvod 

Sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov, ne glede na vir njihovega financiranja in stopnjo 

kompleksnosti, je odlična priložnost za pridobivanje dragocenih in koristnih izkušenj pri vsakodnevnem 

akademskem delu. 

Številni programi ponujajo možnosti za financiranje različnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo v 

sodelovanju s tujimi partnerji. To so dejavnosti, ki temeljijo na sodelovanju med univerzami in 

akademskimi središči, v katerih lahko osebje sodeluje pri izvajanju posameznih aktivnosti in projektov, 

ki jih izvaja posamezno akademsko osebje s podporo univerze. 

Ne glede na naravo projekta vsaka udeležba v mednarodnih aktivnostih prispeva k izboljševanju 

izkušenj, izboljšanju jezikovnih spretnosti, pridobivanju novih kompetenc in vzpostavljanju stikov, ki 

lahko prispevajo k nadaljnjemu strokovnemu razvoju v prihodnosti, kar je z vidika znanstvenega dela 

izjemno pomembno. 

Vključevanje v izvajanje mednarodnih dejavnosti ni enostavno. Poleg vsebinskega znanja na 

določenem področju pogosto zahteva, da se veliko časa nameni npr. razumevanju vloge za pridobitev 

sredstev ali pravil sodelovanja pri določeni dejavnosti. Poleg tega je pomembno tudi premagovanje 

ovir (predvsem jezikovnih), sposobnosti komuniciranja in dela v kulturno raznolikem okolju ter 

organizacijske, pogosto tudi pogajalske sposobnosti in precejšnja odločnost, pa tudi neodvisna 

organizacija dela in delovanje pod časovnim pritiskom. 

Kljub temu je vredno posvetiti čas in energijo iskanju priložnosti za izvajanje mednarodnih projektov in 

dosledno sodelovanje v takšnih dejavnostih. 

2. Prednosti vključevanja v mednarodne projekte  

Poučevanje, zlasti na univerzi, zahteva stalen razvoj, dvig kompetenc, izboljšanje znanj in spretnosti ter 

odzivanje na nove dogodke in izzive – tako z vidika vsebine kot organizacije. Slednje je bilo očitno v 

obdobju omejitev, povezanih s pandemijo COVID-19. Nenadoma so se predavatelji soočili s povsem 

novimi organizacijskimi izzivi. Mnogi akademski predavatelji se kljub ogromnemu znanju niso takoj 

spopadli z nastajajočimi izzivi. V današnjem dinamičnem svetu tudi zelo obsežno znanje pogosto ni 

dovolj za učinkovito delo v akademskem okolju. 

Trenutno imajo vse pomembnejšo vlogo dodatni elementi, ki pogosto določajo poklicni položaj 

univerzitetnega učiteljskega osebja. Ti elementi med drugim vključujejo dejavnosti na mednarodnem 

prizorišču, vključno s sodelovanjem v mednarodnih projektih. Zakaj je vredno sodelovati pri izvajanju 

mednarodnih projektov? Spodaj je nekaj najpomembnejših razlogov. 

1. Sodelovanje pri izvajanju projektov ustvarja priložnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti. 

Večina projektov temelji na vsebinskem sodelovanju med zaposlenimi na različnih univerzah. 

Namen takšnega sodelovanja je pogosto doseči skupni rezultat: publikacije, tečaji, metodologije, 

modeli sodelovanja itd. V večini primerov gre za strogo znanstveno delo, vpleteni pa imajo 

edinstveno priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj na področjih, ki jih zajema projekt. Zato je 

odlična priložnost, da razširite svoje znanje, pridobite nove veščine in opazujete delovne metode 
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in rešitve drugih vzgojiteljev. Vse to lahko nato uporabite v vašem vsakodnevnem delu, da bi 

koristili vaši prihodnji karieri. 

2. Sodelovanje pri izvajanju projektov je priložnost za izboljšanje strokovnih znanj in spretnosti. 

Obstaja veliko število mednarodnih štipendij, ki se lahko uporabljajo izključno za raziskovalne 

projekte. Po eni strani je edinstvena priložnost za izvajanje raziskav, kar je še posebej pomembno 

za raziskovalce. Po drugi strani pa mednarodna komponenta in prisotnost mednarodnega osebja 

dajeta pomen in ugled raziskovalnim dejavnostim. Prav tako lahko poveča priznavanje raziskav in 

obseg izvedenih del. In kasneje tudi prispevati k širšemu razširjanju rezultatov opravljenega 

raziskovalnega dela in s tem k nadaljevanju raziskave. To je ključni dejavnik za akademsko osebje. 

3. Projekti ponujajo priložnosti za strokovni razvoj. Pridobivanje novih znanj in izkušenj ter uvajanje 

novih rešitev zagotovo opazi institucija, v kateri dela določena oseba. Številne univerze podeljujejo 

dodatne nagrade za sodelovanje v mednarodnih projektih, ki se nato upoštevajo pri podeljevanju 

promocij, nagrad ali finančnih nagrad. 

4. Sodelovanje v mednarodnih projektih omogoča izvajanje strokovnih načrtov. Vsi projekti se ne 

začnejo vedno na univerzah. Številne projekte lahko izvaja tudi akademsko osebje. Zahvaljujoč 

temu ima individualno raziskovalno in pedagoško osebje prostor za izvajanje dejavnosti, ki so 

skladne z njihovimi strokovnimi načrti. Mednarodna komponenta teh dejavnosti vedno povečuje 

njihovo kakovost in znanstveno vrednost. Številne univerze ponujajo tudi možnost soavtorstva 

projekta, v katerem sodeluje univerza. Kljub temu zaposleni soustvarja projekt od trenutka razvoja 

vloge za prijavo projekta in nato sodeluje pri njegovem izvajanju. To je tudi priložnost za izvajanje 

strokovnih načrtov za individualno raziskovalno in pedagoško osebje. 

5. Izvajanje mednarodnih projektov prispeva k izboljšanju jezikovnih spretnosti. Delovanje v 

mednarodni ekipi, ki izvaja skupne dejavnosti, zahteva komunikacijo. To je odličen način za 

izboljšanje znanja tujih jezikov, še posebej, če je delovni jezik ekipe drug kot je materni jezik  članov 

ekipe. Običajno je lažje odpraviti tudi jezikovno oviro, zlasti v govorjenem jeziku. Praktična uporaba 

jezika je najboljši način za njegovo utrditev. 

6. Izvajanje mednarodnih projektov ustvarja priložnosti za delo v kulturno raznolikem okolju. Če 

delate v mednarodni ekipi, lahko opazujete vpliv kulture na to, kako delate, in se lahko naučite o 

različnih pristopih k opravljenim nalogam in različnih načinih komunikacije – zahvaljujoč temu se 

lahko naučite delovati v zelo raznolikem okolju. To je koristna veščina za delo v vse bolj raznolikem 

akademskem okolju. 

7. Sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov pomaga vzpostaviti stike v določenem 

znanstvenem okolju. Običajno so projektne dejavnosti osredotočene na določeno znanstveno 

vprašanje. Obstaja odlična priložnost za razvoj povezav, ki bi lahko bile koristne pri nadaljnjem 

razvoju vaše poklicne kariere v prihodnosti. 

 

3. Vrste mednarodnih projektov  

Z vidika raziskovalnega in pedagoškega osebja lahko mednarodne projekte razdelimo v dve glavni 

skupini: projekti, ki jih individualno izvajajo zaposleni, in projekti, ki jih izvajajo univerze, v katerih so 

zaposleni dejansko zaposleni.  
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3.1 Posamezni projekti 

To so običajno nepovratna sredstva za raziskovalne dejavnosti posameznega raziskovalnega in 

pedagoškega osebja. Vloge za financiranje običajno vložijo zaposleni ali prek univerze. 

Primeri štipendij, ki se lahko uporabijo kot posamezni univerzitetni zaposleni: 

1. Program izmenjave za Združene države – Raziskovalne štipendije za poljske in sodelujoče univerze 

in raziskovalne enote zaposlenih. 

2. Nawa intervencijske donacije. Sodelovanje v programu omogoča znanstvenikom izvajanje 

interventnih raziskav v mednarodnem sodelovanju in razvoj rešitev za odzivanje na prelomne 

dogodke. Cilj programa je podpreti mednarodno sodelovanje raziskovalnih skupin ali mednarodno 

mobilnost znanstvenikov, ki se izvaja kot odziv na nenadne, vplivne, nepredvidene družbene, 

civilizacijske in naravne pojave z globalnimi ali regionalno pomembnimi posledicami. 

3. Program pomoči National Geographic. Štipendije za odrasle za inovativne projekte na različnih 

temah, povezanih z ohranjanjem narave, izobraževanjem, raziskavami, pripovedovanjem zgodb ali 

tehnologijo. Dejavnosti, ki strogo podpirajo laboratorijsko delo ali zbirajo učinke dela drugih ljudi, 

so običajno izključene iz financiranja. Program je sestavljen iz treh kategorij nepovratnih sredstev: 

– Štipendije za začetek poklicne poti; 

– Nepovratna sredstva za raziskovanje; 

– Nepovratna sredstva za izvajanje posebnih ponudb. 

4. Pripravništvo na Evropskem inštitutu za enakost spolov (EIGE). To je ponudba, namenjena 

mlajšim raziskovalnim in pedagoškim osebjem, vendar je še vedno vredno razmisliti. EIGE izvaja 

raziskave, zbira statistične podatke, dokumentira primere nasilja na podlagi spola, izvaja dejavnosti 

informiranja – objavlja publikacije in organizira dogodke. https://eige.europa.eu/recruitment 

5. Pripravništva v Evropskem skupnem podjetju za izvajanje programa ITER in razvoj fuzijske 

energije. Cilj programa pripravništva je ozaveščanje o vlogi F4E v ITER in evropskem okviru ter 

spodbujanje in povezovanje teh vprašanj na splošno. Pripravništva na področju jedrske tehnike, 

fizike, uprave in komunikacije so namenjena univerzitetnim diplomantom. Pogoji: 

– so državljani držav članic EU ali Švice; 

– imeti morajo diplomo najmanj treh let visokošolskega izobraževanja (vsaj dodiplomski študij); 

– zelo dobro znajo angleško (minimalna stopnja B2). 

Informacije o zaposlovanju pripravnikov so objavljene na spletni strani agencije. 

https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/ 

6. Štipendije Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Nepovratna sredstva ERC so namenjena 

priznanim raziskovalcem vseh narodnosti (ne glede na starost) za podporo prelomnim 

raziskovalnim projektom, ki postavljajo nove usmeritve na njihovih področjih. Evropski raziskovalni 

svet (ERC) je evropska pobuda za ustanovitev sklada za podporo najboljšim evropskim 

znanstvenikom, inženirjem in znanstvenikom. Njegova naloga je podpirati raziskave najvišje 

kakovosti in pionirske raziskave na vseh področjih znanosti z dodeljevanjem nepovratnih sredstev 

(s konkurenco). Napredna nepovratna sredstva ERC so namenjena raziskovalcem, ki so postali 

neodvisni vodje raziskav. Več informacij https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant 

https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant
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7. DAAD štipendije za raziskave ostanejo za doktorske študente. Štipendije omogočajo doktorskim 

študentom in mladim znanstvenikom, ki želijo dokončati doktorski študij na Poljskem (ali so ga že 

zaključili), da izvajajo raziskave na eni od nemških univerz ali enem od ne-univerzitetnih 

raziskovalnih inštitutov v Nemčiji. Bivanje štipendije se lahko kombinira z doktorsko disertacijo na 

Poljskem ali raziskovalnim projektom, ki ni povezan s pridobitvijo diplome. Več informacij 

https://www.daad.pl/pl/ 

8. Nagrada STO za mlade ekonomiste. Nagrada za avtorja najboljšega dela na področju trgovinske 

politike in mednarodnega trgovinskega sodelovanja. Namen nagrade je spodbujati 

visokokakovostne raziskave na področju politike in trgovinskega sodelovanja ter okrepiti odnose 

med STO in akademsko skupnostjo. Doktorski študenti ali diplomanti doktorskega študija se lahko 

prijavijo do dve leti po zagovoru (do 30. leta). Kompleksno delo je lahko skupno delo (pri obeh 

avtorjih veljajo merila za uporabo). Več informacij 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm 

9. Evropski raziskovalni svet (ERC) podpira ustvarjalne in inovativne raziskovalne ideje na vseh 

področjih znanja. Interdisciplinarni projekti z visokim znanstvenim tveganjem, ki vodijo do 

pomembnih odkritij in prelomnih rezultatov, so zelo cenjeni. Klasična delitev na temeljne in 

uporabne raziskave ni pomembna: raziskave morajo biti kognitivne, pionirske in presegajo sedanje 

meje znanja. https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research 

10. Program ukrepov Marie Skłodowske-Curie (MSCA) podpira raziskovalce na različnih stopnjah 

njihove poklicne poti s financiranjem raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti v Evropi in zunaj 

nje. Hkrati program omogoča institucijam, da razvijejo svoje osebje z zaposlovanjem raziskovalcev 

in sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih projektih. Programi, ki spadajo na 

področje uporabe MSCA, se lahko izvajajo v kateri koli znanstveni disciplini in se lahko nanašajo na 

temeljne in uporabne raziskave. Osnovna zahteva je mednarodna mobilnost raziskovalcev. MSCA 

je del programa Evropske unije Obzorje Evropa. Posamezni raziskovalci lahko sodelujejo v 

programih MSCA. Vendar pa morajo biti raziskovalci (katere koli narodnosti in iz katere koli države) 

upravičeni do začetka doktorskega študija/odprtega doktorskega programa. Ne smejo jih zaposliti 

pri nobeni instituciji, ko zaprosijo za nepovratna sredstva. Akademska diploma določa možnost 

prijave za eno od štirih vrst projektov tega programa. https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-

sklodowskiej-curie 

 

1.2 Projekti, ki jih izvajajo univerze 

To so na splošno projekti, v katerih je prijavitelj univerza. Kljub temu pa so posamezni univerzitetni 

zaposleni običajno zaposleni kot člani projektnih skupin, ki izvajajo aktivnosti, načrtovane za 

posamezne projekte. Pogosto se zgodi, da ustrezne univerze zaposlenim omogočajo, da prevzamejo 

pobudo in predložijo prijavne obrazce, ki jih pripravijo zaposleni, ki se nato ukvarjajo z izvajanjem 

posameznih projektov. 

Glavne vrste mednarodnih projektov, v katerih so prijavitelji univerze, so: 

https://www.daad.pl/pl/
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
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1. Mednarodni projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanstveno izobraževanje na Poljskem. 

Prijavitelji so na splošno poljske univerze, partnerske univerze iz tujine pa so prav tako dobrodošle 

kot partnerji (vsaka tuja univerza lahko začne tak projekt tako, da zaprosi poljsko univerzo, da 

zaprosi za financiranje). Program lahko financira stroške projekta do 90 % upravičenih stroškov, ki 

jih ima prijavitelj pri izvajanju projekta iz nacionalnih sredstev. Cilj je podpreti sodelovanje 

subjektov visokošolskega in znanstvenega sistema v mednarodnih projektih, vključno z 

znanstvenimi raziskovalnimi ali razvojnimi deli, sofinanciranimi iz nevračljivih tujih virov, ki se 

izvajajo v sodelovanju s tujimi partnerji, vključno s projekti, ki vključujejo raziskave na velikih 

raziskovalnih napravah, ki se nahajajo zunaj državnih meja, v okviru: 

– Raziskovalni programi Evropske unije; 

– drugi mednarodni raziskovalni programi, pobude ali podvigi. 

2. Odličen znanstveni program. Predmet programa je podpora subjektom visokošolskega in 

znanstvenega sistema ter drugim organizacijskim enotam, ki delujejo za razširjanje znanosti pri 

izvajanju projektov, namenjenih predstavljanju znanstvenih dosežkov, vključno z najnovejšimi 

rezultati znanstvenoraziskovalnih ali razvojnih del, z organizacijo znanstvenih konferenc in 

objavljanjem znanstvenih monografij. Kljub temu program predvideva izvajanje aktivnosti z 

univerzami iz različnih držav. Zato je mogoče najti partnersko univerzo na Poljskem in skupaj 

zaprositi za sredstva za mednarodne dejavnosti. Več informacij - 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dwiedzala-nauka 

3. Program ukrepov Marie Skłodowske-Curie (MSCA) podpira raziskovalce na različnih stopnjah 

njihove poklicne poti s financiranjem raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti v Evropi in zunaj 

nje. Hkrati program omogoča institucijam, da razvijejo svoje osebje z zaposlovanjem raziskovalcev 

in sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih projektih. Programi, ki spadajo na 

področje uporabe MSCA, se lahko izvajajo v kateri koli znanstveni disciplini in se lahko nanašajo na 

temeljne in uporabne raziskave. Osnovna zahteva je mednarodna mobilnost raziskovalcev. MSCA 

je del programa Obzorje Evropa, ki pripada Evropski uniji. Zato lahko institucije iz Evropske unije 

ali zunaj nje sodelujejo v programih MSCA: 

– znanstvene ustanove (univerze, raziskovalni inštituti) 

– podjetja (vključno z MSP) 

– nevladne organizacije, bolnišnice, muzeji, združenja, banke itd. 

– mednarodne organizacije. 

4. Institucija ima lahko status upravičenca, ki vključuje podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih z 

Evropsko komisijo, zaposlovanje znanstvenikov in prejemanje sredstev neposredno od Evropske 

komisije ali partnerske organizacije, ki usposablja in sprejema znanstvenike za 

pripravništva/pripravnike, stroške njenega sodelovanja pa krije upravičenec. 

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie 

5. Erasmus + visokošolsko izobraževanje. Univerze, njihovi študenti in zaposleni ter v nekaterih 

dejavnostih tudi druge organizacije, ki sodelujejo z univerzami, lahko sodelujejo v visokošolskem 

sektorju. Univerze lahko izmenjujejo študente in osebje ter usklajujejo mednarodne projekte ali 

sodelujejo v njih kot partnerji. Pogoj za sodelovanje univerz v programu je imeti listino Erasmus za 

visokošolsko izobraževanje. Program omogoča študentom, da potujejo v tujino za del študija in 

pripravništva. Akademski učitelji lahko vodijo pouk za študente na tujih univerzah. Zaposleni iz 

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
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različnih univerzitetnih enot lahko izkoristijo potovanja za usposabljanje. Poleg tega lahko študenti 

in univerzitetno osebje sodelujejo v mednarodnih projektih, v katerih sodeluje njihova enota. V 

večini primerov gre za projekte v okviru akcije 2 – Sodelovanje visokošolskih ustanov za inovacije 

in izmenjavo dobrih praks. „Partnerstva za sodelovanje“ v visokošolskem sektorju so mednarodni 

projekti, namenjeni razvoju, prenosu in izvajanju inovativnih praks in skupnih pobud za 

spodbujanje sodelovanja, partnerskega učenja in izmenjave izkušenj na evropski ravni. Učinek 

tovrstnega projekta bi moral biti predvsem posodobitev izobraževalne ponudbe univerze, njena 

boljša prilagoditev potrebam družbe in gospodarstva ter izboljšanje kakovosti izobraževanja. 

Rezultati morajo biti ponovno uporabni, prenosljivi, razširljivi in, če je mogoče, imeti močno 

interdisciplinarno razsežnost. 

6. Finančni mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem:  Programi v okviru 3. izdaje Finančnega 

mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma se bodo izvajali do leta 2024. Izjema je 

dvostranski sklad za sodelovanje, ki se bo izvajal do 30. aprila 2025. Norveški skladi lahko med 

drugim financirajo raziskave, ki jih izvajajo zaposleni na poljskih univerzah 

https:///www.eog.gov.pl/pages/learn-with-the-funds/goal-and-principles-of-action/ 

7. Program Interreg Europe 2021–2027 nadaljuje program Interreg Evropa 2014–2020. Poleg tega 

program Interreg Europe 2021–2027 podpira izmenjavo izkušenj, inovativne rešitve in krepitev 

zmogljivosti institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju politik regionalnega razvoja, vključno s 

programi v okviru cilja „naložbe za zaposlovanje in rast“. https://www.ewt.gov.pl/strony/o-

programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/ 

 

4. Kako se vključiti v izvajanje mednarodnih projektov? 

Tukaj sta praviloma dve glavni metodi. 

Po eni strani lahko poiščete nepovratna sredstva za dejavnosti, ki jih lahko neodvisno izvaja 

raziskovalno in izobraževalno osebje univerze. To so najpogosteje raziskovalne štipendije, v okviru 

katerih lahko načrtujete in izvajate posebne znanstvene raziskave ali organizirate mednarodne 

dogodke. 

Drugi način vključuje tesno sodelovanje z univerzo. Pri pripravi projektov univerze pogosto sodelujejo 

z določenimi zaposlenimi – avtorji koncepta določenega projekta. Ti ljudje imajo idejo za izvedbo 

projekta, pripravijo vsebinski prispevek k prijavi in nato obravnavajo vsebinsko izvedbo danega 

projekta – v primeru prejema nepovratnih sredstev. Tudi tukaj obstajata dva načina, kako narediti 

stvari. Nekatere univerze že imajo pripravljen seznam programov, v katerih se želijo prijaviti ali 

zaprositi za sredstva v rednih časovnih presledkih in iščejo raziskovalno in pedagoško osebje s 

projektnimi idejami. Zaposleni prejmejo podporo pri izpolnjevanju prijave in vodenju projekta – pri 

izvajanju le njegovega vsebinskega dela. Obstajajo tudi univerze, kjer je prednostna pobuda zaposlenih 

od spodaj navzgor, ki lahko sami iščejo programe in dobijo pomoč univerz pri pripravi prijave in vodenju 

projekta. 

Najbolje je najti pisarno za mednarodne zadeve ali enoto te vrste znotraj struktur določene univerze 

in vprašati o možnostih vložitve vloge za sredstva iz projektov, v katerih je lahko univerza prijavitelj. 

https://www.eog.gov.pl/pages/learn-with-the-funds/goal-and-principles-of-action/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
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5. Reference in nadaljnje branje 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-

resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/ 

https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.pdf 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities_pl 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/prizes_pl 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe 

https://culture.ec.europa.eu/funding/calls? 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave 

https://www.eurodesk.pl/granty/4 

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-

J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8  

https://www.eurodesk.pl/granty/granty-interwencyjne-nawa  

https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/ 

https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-europejskim-urzedzie-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn 

https://eige.europa.eu/recruitment 

https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka 

https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant 

https://www.daad.pl/pl/ 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant 

https://www.kpk.gov.pl/  

https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research 

https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca  

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/#/domyslne=1 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-

europa-2021-2027/ 

 

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersBenefits/
https://osp.finance.harvard.edu/files/osp/files/international_project_planning_considerations.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/prizes_pl
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://culture.ec.europa.eu/funding/calls
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave
https://www.eurodesk.pl/granty/4
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?fbclid=IwAR1jhx1ATeFD7Vqx-J2IMf4LjNa5sHQiqH_CCuutlWCzTeIGyGPciDuAOh8
https://www.eurodesk.pl/granty/granty-interwencyjne-nawa
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-europejskim-urzedzie-ds-rownosci-kobiet-i-mezczyzn
https://eige.europa.eu/recruitment
https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant
https://www.daad.pl/pl/
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/essay_16feb22_e.htm
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant
https://www.kpk.gov.pl/
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research
https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-msca
https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/#/domyslne=1
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

