
                                                           

 

 
Nowy portal www.euraxess.pl – granty, stypendia dla naukowców; informacje dla instytucji zatrudniających naukowców z 

zagranicy oraz dla zagranicznych naukowców pracujących w Polsce 

Granty i stypendia 2017 – nie przegap terminów! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania 

wniosków): 

 

 

 Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin: 10 stycznia 

2017; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa  

 

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

2017; https://www.bfny.org/en/apply 

 

 Programy FNP - Team, Team-Tech i Team-Tech Core Facility – dla osób po 

doktoracie; termin: 16 stycznia 2017; http://www.fnp.org.pl/ruszaja-nabory-do-

programow-team-team-tech-i-team-tech-core-facility 

 

 Nagroda im. Artura Rojszczaka (Klub Stypendystów FNP); przyznawana młodym 

doktorom; 31 stycznia 2017; http://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-nagrode-im-

artura-rojszczaka/  

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla 

doktorantów i po doktoracie; termin: 31 stycznia 2017; 

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program 

 

 Hiszpania (Katalonia) – 1 lutego 2017; http://www.catalonia.com/en/innovate-

in-catalonia/tecniospringplus/tecniospringcall.jsp  

 

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

2017; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html  

 

 Europa – ERC Consolidator Grant – dla osób 7 – 12 lat po doktoracie; termin: 9 

lutego 2017; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628 

 

 Francja (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów; 9 lutego 

2017; http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship 

 Konkurs „Energia Innowacji” dla doktorantów i osób po doktoracie; 28 lutego 

2017; http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji  

 

 Programy FNP: First Team, Homing, Powroty; 10 marca 2017; 

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne  

 

 Granty NCN – Etiuda, Uwertura, Sonatina, Miniatura; 15 marca 2017; 

https://ncn.gov.pl  

 

 Różne kraje – program MNiSW „Mobilność Plus”; doktoranci i pracownicy naukowi 

do 35. lat; 15 marca 2017; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-

edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html  

 
 Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 

marca 2017; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow 

 

 Rzym - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2017; 

http://www.nexus.it/lemmermann    
 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider; termin: 17 marca 2017;  

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja 

 
 Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca 2017; 

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow  
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