Granty i stypendia WRZESIEŃ 2018 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców
(wg terminów składania wniosków):



GRANTY MSCA - individual fellowship; termin: 12 września 2018;



ERC, Proof of Concept; termin: 11 września 2018;



ERC Starting Grant: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants,
ogłoszenie konkursu: połowa września 2018; termin zamknięcia: 17
października 2018



Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie;
termin: 15 września 2018;

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/oppor
tunities/h2020/calls/h2020-msca-if2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport
unities/h2020/calls/erc-2018poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships


Konkursy NCN (SONATA BIS 8; HARMONIA 10; MAESTRO 10; SHENG 1);
termin: 17 września 2018; https://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/harmonogram



Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and
Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2018;

https://fellowship.ercim.eu/information


Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla
doświadczonych naukowców o uznanym dorobku; termin: 30 września 2018;

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/Ferna
ndBraudelSeniorFellowships/Index.aspx


Belgia - stypendium dla post-doc’ów w ramach MSCA; termin: 15 października
2018;

https://if-at-ulb.ulb.be/

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS.
Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: karolina.moycho@kpk.gov.pl



Włochy, stypendia post-doc w European University Institute;
o do 5 lat po doktoracie:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxW
eberFellowships/Index.aspx
termin: 18 października 2018;
o powyżej 5 lat po doktoracie:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/Jean
MonnetFellowships; termin: 25 października 2018;



USA - stypendium fundacji Kościuszko na naukę bądź nauczanie w USA; termin:
31 października 2018;
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?



Islandia – stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies; termin:
31 października 2018;

http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en


FNP – Granty dla osób po doktoracie: TEAM - NET:
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/; termin: 31 października 2018



ERC Synergy Grant: https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants,
ogłoszenie konkursu: połowa września 2018, termin zamknięcia: 8 listopada
2018.



USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce
USA-UE; termin: 1 grudnia 2018; http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eucitizens/post-doctoral-research/



Szwajcaria – stypendia rządowe dla doktorantów i post-doc; termin składania
wniosków: grudzień 2018;
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swissgovernment-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#2936131



Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane
non-stop;

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationa
l-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-andscientists-on-sabbatical-leave


Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały
rok;

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-termfellowships#about


Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla
naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop;

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships



Dodatkowe linki:
http://careers.cern/alljobs

Wszystkie miesięczne zestawienia grantów i stypendiów dostępne są na stronie EURAXESS.
Jeśli chcesz otrzymywać informację o grantach na swój e-mail, napisz do: karolina.moycho@kpk.gov.pl

