Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki
CZERWIEC 2020
programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu
Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać



Polska - Nagrody Naukowe „Polityki” dla doktorantów i pracowników jednostek
naukowych
Termin: 14 czerwca 2020

 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po
doktoracie
Termin: 30 czerwca 2020
 Konkursy NCN: Opus dla naukowców na każdym etapie kariery; Preludium dla
naukowców nieposiadających stopnia doktora
Termin: 16 czerwca 2020
 Dowolny kraj – NAWA, stypendia zagraniczne im. Bekkera dla osób po doktoracie
Termin: 18 czerwca 2020
 Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk
humanistycznych
Termin: 30 czerwca 2020
 Japonia – 2021 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49
r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne są priorytetowe
Termin: 30 czerwca 2020
 Polska – NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy


Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych
badaczy z zakresu żywienia człowieka
Termin: 30 czerwca 2020



Łotwa – Post-doctoral Research Aid na granty i inne działania realizowane w
instytucjach naukowych lub przedsiębiorstwach
Termin: 20 lipca 2020



ERC Advanced Grant – dla doświadczonych naukowców z liczącym się dorobkiem
ostatnich 10 lat, w każdej dziedzinie naukowej
Termin: 26 sierpnia 2020

 Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – stypendia DBU dla obywateli i absolwentów
szkół wyższych w Środkowej i Wschodniej Europie
Termin: 5 września 2020


Dowolny kraj - granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po
doktoracie lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej
Termin: 9 września 2020

 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie z
dowolnej dziedziny
Termin: 15 września 2020

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

 Konkurs NCN Miniatura dla osób po doktoracie, na realizację pojedynczego działania
naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu
badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego
Termin: 30 września 2020
 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics
dla osób po doktoracie;
Termin: 30 września 2020
 Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia
do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
 Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub
z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop
 Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation
krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop, jednak nie będą akceptowane aplikacje na
wizyty przed 1 lipca 2020
 Dowolny kraj – stypendia EMBO dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek
sierpnia (14.08.2020)
 Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Stypendia przyjazdowe:
 NCN konkurs POLS na projekty badawcze zagranicznych lub polskich naukowców po
doktoracie, którzy przebywają za granicą przez min. 24 miesiące
Termin: 16 czerwca 2020


Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców po doktoracie lub
z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy naukowej, z dowolnego kraju świata i
każdej dziedziny badań.
Termin: 9 września 2020

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

