
 
 

 

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS. 

Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: monika.zaremba@kpk.gov.pl 

 
 

Granty i stypendia 2017 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania 

wniosków): 

 

 USA - Fulbright Slavic Award – stypendium dla pracowników na poprowadzenie zajęć w 

USA; 8 stycznia 2018; http://www.fulbright.edu.pl/slavic  
  

 Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 2018; 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa 
 

 Diamentowy Grant (MNiSW) – grant na badania naukowe dla wybitnych 
studentów/absolwentów; termin składania wniosków: 15 stycznia 2018; 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-
diamentowy-grant.html  

 
 Programy FNP - TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility 

Plus – dla osób po doktoracie; termin: 15 stycznia 2018; 
https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne 

 
 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia 2018; 

https://www.bfny.org/en/apply   
 
 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla 

doktorantów i osób po doktoracie; termin: 31 stycznia 2018; 
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program 

 
 Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; 1 lutego; 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 
 

 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów; 8 lutego 

2018; http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship  
 

 Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 15 lutego 

2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628 
 

 Programy FNP: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY dla osób po doktoracie – termin: 5 marca 
2018 

 
 Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2018; 

http://www.nexus.it/lemmermann  
 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów i po doktoracie; 
termin: 15 marca 2018; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja  

 
Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca 
2018; http://ist.ac.at/research/postdoctoral-research/istplus 
 
Konkursy NCN: Sonatina, Uwertura, Etiuda, Tango – termin: 15 marca 2018; 
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  

 

 Tajwan - stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów; 20 marca 

2018; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships 
 

 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop; 
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-
2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

  

 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 
każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; http://www.embo.org/funding-
awards/fellowships 
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