Granty i stypendia 2016 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania
wniosków):


Indie - granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; ciągły
terminu przyjmowania wniosków; http://www.tecoproject.eu/index.php/projectsubmission

 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; termin: 12 sierpnia 2016;
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
 Estonia – grant dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2016;
http://www.etag.ee/en/funding/mobility-funding/mobilitas-pluss/mobilitas-pluss-postdoctoral-researcher-grant
 Japonia – stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2016;
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 1 września
2016; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620
 Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów; termin: 5
września 2016; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
 Francja (Research Institute for Exploitation of the Sea) – stypendia dla osób po
doktoracie; 9 września 2016; http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremercareers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2016-2017-post-doctoral-grants
 Wybrany kraj – granty Marii Skłodowskiej-Curie; termin: 14 września 2016;
European Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638;
Global Fellowships: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
 Granty NCN: Maestro, Harmonia, Sonata Bis; termin: 15 września 2016;
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
 Meksyk – stypendia Visitting Professor dla osób po doktoracie; 15 września 2016;
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101340/Visiting_Professor.pdf
 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15
września 2016; http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships
 Niemcy – staż zawodowy lub naukowy z dziedziny ochrony środowiska; 16 września
2016; http://www.sds.org.pl/nabor-stypendystow/116-xx-edycja-programustypendialnego-dbu-2016-2017
 Hiszpania (Madryt) – stypendia podoktorskie; 30 września 2016;
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentum-postdoctoralprogramme/home
 Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute; 30 września;
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSe
niorFellowships/Index.aspx
 Europa – stypendia ERCIM dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2016;
https://fellowship.ercim.eu/information
 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 30 września 2016
http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici
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 Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów i po osób doktoracie; 7 października;
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/2216/content-scope-of-the-support
 USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie;
termin: 14 października 2016; www.thekf.org/scholarships/exchange-us
 FNP – First Team: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team; oraz HOMING:
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing; 15 października 2016
 Europa – ERC Starting Grant dla osób po doktoracie; 18 października 2016;
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
 Włochy – europejski program doktorski – żywność i zdrowa dieta; termin: 24
października 2016; http://repeat.unite.it/Engine/RAServePG.php/P/25021REP0407
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