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GRANTY
Nazwa konkursu lub
przedsięwzięcia / rodzaj
naboru

Program lub
działanie

Instytucja
finansująca

Termin
składania
wniosków*

Opis konkursu / przedsięwzięcia

SONATA BIS 10

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.09.2020 r.

konkurs SONATA BIS 10 na projekty
badawcze, w których kierownikiem projektu
może być badacz, który uzyskał stopień
naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat
przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem.
Planowany projekt badawczy ma na celu
powołanie nowego zespołu badawczego,
prowadzącego badania naukowe o
charakterze podstawowym.
W konkursie tym można otrzymać środki na
wynagrodzenia dla członków nowego
zespołu badawczego, w tym również

Źródło - więcej
informacji na
stronie
internetowej:
NCN - SONATA BIS
10

MAESTRO 12

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.09.2020 r.

DAINA 2

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.09.2020 r.

stypendia dla studentów lub doktorantów,
zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej oraz pokryć inne koszty związane
z wydatkami niezbędnymi do realizacji
projektu badawczego.
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala
wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację projektów
badawczych w ramach konkursu SONATA BIS
10 w kwocie 150 mln zł.
Konkurs na projekty badawcze dla
NCN - MAESTRO 12
doświadczonych naukowców mające na celu
realizację pionierskich badań naukowych, w
tym interdyscyplinarnych, ważnych dla
rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy i których
efektem mogą być odkrycia naukowe. W
konkursie tym można otrzymać środki na
wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w
tym również stypendia dla studentów lub
doktorantów, zakup lub wytworzenie
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć
inne koszty związane z wydatkami
niezbędnymi do realizacji projektu
badawczego. Rada Narodowego Centrum
Nauki ustala wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację projektów
badawczych w ramach konkursu MAESTRO
12 w kwocie 20 mln zł.
Konkurs dwustronny na polsko-litewskie
NCN - DAINA 2
projekty badawcze jest organizowany przez
Narodowe Centrum Nauki wspólnie z
agencją Research Council of Lithuania.

EUREKA

Program NCBR

Narodowe
Centrum
Badań I
Rozwoju

18.09.2020 r.

IMI2 Call 23
IMI2 Call 22

Konkursy w
ramach Inicjatywy
Leków
Innowacyjnych
(IMI2)

IMI2

29.09.2020 r.

Konkurs jest skierowany do polskich
zespołów badawczych, które wspólnie z
zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o
finansowanie projektu badawczego. W
konkursie DAINA 2 można otrzymać środki
na wynagrodzenie dla zespołu badawczego,
stypendia dla studentów lub doktorantów,
zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej oraz pokryć inne koszty związane
z wydatkami niezbędnymi do realizacji
polskiej części projektu badawczego.
Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań przez
polskie zespoły badawcze w ramach polskolitewskich projektów badawczych w
konkursie DAINA 2 wynosi 10 mln zł.
Konkurs ma na celu wspieranie
międzynarodowej współpracy w badaniach i
rozwoju. Zakres konkursu nie ma ograniczeń
tematycznych. Projekty muszą być
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać
opracowanie nowego produktu, procesu lub
usługi i muszą mieć cywilny cel. Lista krajów
biorących udział w konkursie dostępna jest
na stronie: www.eurekanetwork.org/eurekacountries
Budżet NCBR: 4 mln zł
Tematyka konkursów w ramach Inicjatywy
Leków Innowacyjnych (IMI2) obejmuje walkę
z rakiem za pomocą sztucznej inteligencji,
oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe, choroby
neurodegeneracyjne, diagnozowanie

NCBR - EUREKA

KPK - Konkursy w
ramach Inicjatywy
Leków
Innowacyjnych
(IMI2)

MINIATURA 4

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

30.09.2020 r.

rzadkich chorób, przekazywanie danych z
badań klinicznych ich uczestnikom oraz
stosowanie się pacjentów do zaleconego
leczenia.
IMI2 Call 23 to standardowe, dwuetapowe
zaproszenie do składania wniosków.
IMI2 – Call 22 jest jednoetapowym
zaproszeniem, którego celem jest
zapewnienie dodatkowego wsparcia dla
niektórych istniejących projektów IMI2, aby
umożliwić im wykorzystanie ich osiągnięć i
maksymalizację efektów ich pracy.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na NCN - MINIATURA
realizację pojedynczego działania
4
naukowego w jednej z wymienionych form:
badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy,
stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo
wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym
celem konkursu jest finansowe wsparcie
działania naukowego służącego
przygotowaniu przyszłego projektu
badawczego planowanego do złożenia w
konkursach NCN, innych konkursach
ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W
konkursie można uzyskać środki finansowe w
wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację
działania naukowego trwającego do 12
miesięcy. O środki może ubiegać się
podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:
- posiadający w swoim dorobku, co najmniej
jedną opublikowaną pracę lub w przypadku
działalności naukowej z zakresu twórczości i

Polish Challenge Fund

BOOST Solutions
for COVID-19

Inicjatywa
BOOST

30.09.2020 r.

GlobalStars – konkurs
2020

Program NCBR

Narodowe
Centrum
Badań I
Rozwoju

15.10.2020 r.

sztuki: co najmniej jedno dokonanie
artystyczne lub artystyczno-naukowe;
- który uzyskał stopień naukowy doktora nie
wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten
może być przedłużony zgodnie z zasadami
określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz
regulaminu przeprowadzania konkursu
MINIATURA na działanie naukowe.
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala
wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację działań
naukowych w ramach konkursu MINIATURA
4 w kwocie 15 mln zł.
The Covid-19 pandemic has impacted not
BOOST Solutions
only the health sector, but also the global
for COVID-19
socioeconomic situation. The Polish
Challenge Fund is launching a second call for
innovative solutions to address the emerging
development issues resulting from the global
health crisis.
Konkurs ma na celu wspieranie
NCBR - GlobalStars
międzynarodowej współpracy w badaniach i
rozwoju. Zakres konkursu nie ma ograniczeń
tematycznych. Projekty muszą być
ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać
opracowanie nowego produktu, procesu lub
usługi i muszą mieć cywilny cel.
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Singapur (partner obowiązkowy), Austria,
Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania,
Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA,
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz
Wielka Brytania.

Seal of Excellence

Program im.
Stanisława Ulama

Narodowa
15.10.2020 r.
Agencja
Wymiany
Akademickiej

Konkurs na działalność
badawczo - rozwojową w
zakresie niekomercyjnych
badań klinicznych ABM/2020/1

Niekomercyjne
badania kliniczne

Agencja
Badań
Medycznych

30.10.2020 r.

OPUS 20 + LAP

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.12.2020 r.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
(NAWA) ogłasza Program im. Stanisława
Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w
Polsce mechanizm, który dofinansowuje
projekty naukowe z certyfikatem Seal of
Excellence otrzymanym w ramach programu
Marie Skłodowska-Curie Actions Individual
Fellowships.
Konkurs obejmuje wsparcie projektów
niekomercyjnych badań klinicznych
dotyczących:
a. produktu leczniczego lub
b. wyrobu medycznego lub
c. ATMP – (Advanced Therapy Medicinal
Products) - produktu leczniczego terapii
zaawansowanej, lub
d. wypracowania nowych schematów
diagnostycznych lub/i interwencyjnych
metod leczenia lub
e. rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej
(telemedycyny) lub
f. pojedynczych związków chemicznych,
substancji, mieszaniny substancji lub
związków złożonych o potencjalnych
właściwościach leczniczych i potwierdzonym
w fazie przedklinicznej bezpieczeństwie.
Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość
ubiegania się o finansowanie projektów
prowadzonych we współpracy
międzynarodowej dwustronnej lub
wielostronnej, a także przedsięwzięć
realizowanych przy wykorzystaniu przez

NAWA - Seal of
Excellence

ABM/2020/1

NCN - OPUS 20 +
LAP

PRELUDIUM BIS 2

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.12.2020 r.

SONATA 16

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.12.2020 r.

polskie zespoły badawcze wielkich
międzynarodowych urządzeń badawczych.
Konkurs przeznaczony jest dla naukowców
na wszystkich etapach kariery naukowej,
którzy planują realizację badań:
- bez udziału partnerów zagranicznych;
- z wykorzystaniem przez polskie zespoły
badawcze wielkich międzynarodowych
urządzeń badawczych;
- z udziałem partnerów zagranicznych;
- w ramach współpracy Lead Agency
Procedure (LAP).
Szczegółowe informacje zawarte są w
ogłoszeniu konkursu na stronie
internetowej.
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs
NCN - PRELUDIUM
PRELUDIUM BIS 2 skierowany do podmiotów BIS 2
prowadzących szkoły doktorskie. Celem
konkursu jest wsparcie kształcenia
doktorantów w szkołach doktorskich i
finansowanie projektów badawczych
realizowanych przez doktorantów w ramach
przygotowywanych przez nich rozpraw
doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM
BIS 2 może obejmować środki na badania w
wysokości maks. 180 000 zł, koszty
stypendium doktoranckiego oraz koszty
pośrednie w wysokości maks. 20%. W
konkursie będą finansowane projekty
trwające 36 lub 48 miesięcy.
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs
NCN - SONATA 16
SONATA 16 na projekty badawcze,
przeznaczony dla naukowców, którzy

BEETHOVEN CLASSIC 4

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

15.12.2020 r.

Konkurs 5/1.1.1/2020 –
Szybka ścieżka Koronawirusy

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

Narodowe
Centrum
Badań i
Rozwoju/
Fundusze
Europejskie

31.12.2020 r.

uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7
lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o
finansowanie projektów obejmujących
badania podstawowe, trwających 12
miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają
międzynarodowy konkurs dwustronny
BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie
projekty badawcze w zakresie nauk
humanistycznych, społecznych i o sztuce.
Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest
organizowany przez Narodowe Centrum
Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z
procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że
agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie
proces oceny merytorycznej i wyboru
projektów rekomendowanych do
finansowania.
Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne
prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace
przedwdrożeniowe), których efektem jest
opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności
gospodarczej z zakresu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusów, ze
szczególnym uwzględnieniem pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2. Budżet konkursu
to 200 000 000 PLN, w tym: 75 mln PLN z
alokacji dla województwa mazowieckiego,
125 mln PLN z alokacji dla pozostałych
województw.

NCN - BEETHOVEN
CLASSIC 4

NCBR - Szybka
Ścieżka
„Koronawirusy”

Granty Interwencyjne
NAWA

Granty
Interwencyjne
NAWA

Narodowa
31.12.2020 r.
Agencja
Wymiany
Akademickiej

CEUS-UNISONO

Program NCN

Narodowe
Centrum
Nauki

Nabór
wniosków w
trybie ciągłym

Celem Programu jest wspieranie współpracy
międzynarodowej zespołów badawczych lub
mobilności międzynarodowej naukowców,
podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne,
nieprzewidziane zjawiska społeczne,
cywilizacyjne i przyrodnicze o
konsekwencjach globalnych lub istotnych
regionalnie.
Zgłaszane projekty powinny obejmować
międzynarodową współpracę zespołów
badawczych lub mobilność naukowców, przy
czym realizowane działania powinny mieć
charakter istotny dla rozwoju nauki i
sprzyjający umiędzynarodowieniu
aktywności naukowej Wnioskodawcy.
Otrzymanie grantu możliwe jest tylko
wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe
źródła finansowania mogłoby doprowadzić
do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie
ważnego problemu.
Projekt może być realizowany przez okres od
3 do 12 miesięcy.
Konkurs jest skierowany do polskich
zespołów badawczych, które wspólnie z
jednym (w przypadku współpracy
dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku
współpracy trójstronnej) wybranymi
partnerskimi zespołami badawczymi
wystąpią z wnioskiem o finansowanie
projektu z zakresu badań podstawowych.
Projekty mogą obejmować badania naukowe
we wszystkich dyscyplinach nauk.

NAWA - Granty
Interwencyjne

NCN - CEUSUNISONO

Nabór wniosków w
Projekty
ramach programu Projekty Międzynarodowe
Międzynarodowe
Współfinansowane
Współfinansowane

Ministerstwo Nabór
Nauki i
wniosków w
Szkolnictwa
trybie ciągłym
Wyższego

Zespół naukowy z Polski może otrzymać
środki na wynagrodzenie dla zespołu
badawczego, stypendia dla studentów lub
doktorantów, zakup lub wytworzenie
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć
inne koszty związane z wydatkami
niezbędnymi do realizacji projektu
badawczego. Wnioskowana wysokość
finansowania polskiej części projektu
badawczego na cały okres realizacji wynosi
co najmniej 150 tys. zł.
Przedmiotem programu jest wsparcie
MNiSW - Projekty
uczestnictwa podmiotów systemu
Międzynarodowe
szkolnictwa wyższego i nauki w projektach
Współfinansowane
międzynarodowych obejmujących badania
naukowe lub prace rozwojowe,
współfinansowanych ze środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, realizowanych
we współpracy z partnerami zagranicznymi,
w tym w projektach obejmujących badania
realizowane na wielkich urządzeniach
badawczych zlokalizowanych poza granicami
kraju, w ramach:
1) programów badawczych Unii Europejskiej;
2) innych międzynarodowych programów,
inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych. W
ramach programu mogą być finansowane
koszty projektu do wysokości 90% kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych przez
wnioskodawcę na realizację projektu ze
środków krajowych.

Premia na Horyzoncie 2

Program MNiSW

Ministerstwo Nabór
Nauki i
wniosków w
Szkolnictwa
trybie ciągłym
Wyższego

Granty na granty –
promocja jakości III

Program MNiSW

Ministerstwo Nabór
Nauki i
wniosków w
Szkolnictwa
trybie ciągłym
Wyższego

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie
finansowe podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z realizacją przez
nie projektów w ramach:
1. programu ramowego Horyzont 2020, z
wyłączeniem projektów realizowanych w
ramach konkursu „Teaming of excellent
research institutions and low performing RDI
regions”,
2. programu Euratom,
3. innych schematów wsparcia badań i
innowacji wdrażanych przez Komisję
Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod
warunkiem wykorzystywania w tych
schematach zasad obowiązujących w ramach
programu ramowego Horyzont 2020 oraz
programu Euratom.
Środki finansowe przyznane w ramach
przedsięwzięcia przeznacza się na dodatki do
wynagrodzeń dla osób pozostających w
stosunku pracy z podmiotem uprawnionym,
biorących udział w realizacji projektu,
niezależnie od charakteru pracy
wykonywanej przy realizacji projektu.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i
nauki w celu zwiększenia efektywności
ubiegania się o granty finansowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na realizację projektów w
ramach programów badawczych Unii
Europejskiej i zaangażowania pracowników
tych podmiotów w opracowywanie wysokiej

MNiSW - Premia na
Horyzoncie 2

MNiSW - Granty na
granty – promocja
jakości III

Wnioski
szczególne/losowe o
finansowanie inwestycji
związanej z działalnością
naukową

Finansowanie
inwestycji
związanej z
działalnością
naukową

Ministerstwo
Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

Nabór
wniosków w
trybie
szczególnym /
losowym

*Z uwagi na epidemię COVID-19 podane terminy mogą ulec zmianie.

jakości wniosków o przyznanie tych grantów.
Środki finansowe są przeznaczone m.in. na
refundację kosztów związanych z
opracowaniem wniosku projektowego i
sfinansowanie jednorazowego dodatku do
wynagrodzenia dla pracowników
wnioskodawcy, na zasadach określonych w
warunkach udziału w przedsięwzięciu.
W przypadku:
1) szczególnie uzasadnionym, w tym
wystąpienia zdarzenia losowego
powodującego zakłócenie działalności
wnioskodawcy,
2) inwestycji współfinansowanej ze źródeł
zagranicznych:
a) związanej z kształceniem, której
finansowanie zostało uzgodnione w trybie
określonym w wytycznych, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544
oraz z 2019 r. poz. 60),
b) związanej z działalnością naukową, której
finansowanie zostało uzgodnione w trybie
określonym w kontrakcie
terytorialnym zawartym na podstawie
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018
r. poz. 1307 i 1669)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I
SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO z dnia
14 marca 2019 r.

STYPENDIA
Nazwa stypendium

Program lub
działanie

Instytucja
finansująca

Termin
składania
wniosków*

Opis

Stypendia Université
libre de Bruxelles

IF@ULB

Université libre de
Bruxelles /
European
Commission

Polskie Honorowe
Stypendium
Naukowe im.
Aleksandra von
Humboldta

Program FNP

Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

15.09.2020 r. Applicants of any age and of any nationality are
eligible. Eligible applicants are Experienced
Researchers, i.e.
Holders of a PhD degree with less than 7 years
of post-doctoral experience prior to September
1st 2020
Applicants without a PhD, provided they have
documented full-time research experience of at
least 4 years prior to September 15th 2020 and
not more than 11 years prior to September 1st
2020
There are no restrictions on scientific domain. A
member of ULB academic staff must explicitly
accept to supervise and train the applicant to
integrate them in their group.
30.09.2020 r. Adresatami są wybitni niemieccy uczeni, którzy
są liderami w swoich obszarach badawczych i
prowadzą badania wnoszące istotny wkład w
naukę światową. Kandydatów do stypendium
mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.
Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6
miesięcy. Można je wykorzystywać w
kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych
trzech lat, na pobyt w jednym, a w
uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie
ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość

Źródło - więcej
informacji na
stronie
internetowej:
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stypendium wynosi obecnie równowartość 4
000 € miesięcznie.
30.09.2020 r. Fernand Braudel Senior Fellowships provide a
framework for established academics with an
international reputation to pursue their
research at the EUI.
Fellowships last for up to ten months in one of
the EUI's four Departments which in turn invite
fellows to participate in departmental activities
(seminars, workshops, colloquia, etc.).
Fellows are encouraged to make contact with
researchers sharing their academic interests,
may be involved in the teaching and thesis
supervision tasks of EUI professors, and
associated with one of the research projects
being carried out at the EUI.
01.10.2020 r. The Canadian Institutes of Health Research
(CIHR) is the administering agency of the
Banting Postdoctoral Fellowships (PDF) program
and is responsible for the payment of awards in
accordance with the policies and regulations
outlined in the Tri-Agency Research Training
Award Holder’s Guide. A Banting Postdoctoral
Fellowship is a stipend and not a salary. Banting
Fellows may travel and conduct field research;
however, they must continue to be based at
their host institution. The Banting Postdoctoral
Fellowships are valued at $70,000 (taxable) per
year. There are no additional funds provided for
travel/research. Areas of research: Health
research, Natural sciences and/or engineering,
Social sciences and/or humanities.

Fernand Braudel
Senior Fellowships

Banting
Postdoctoral
Fellowships
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Service public de
Wallonie / The
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Skłodowska-Curie
of the European
Commission

EUI Fellowships /
Polish Max Weber
Fellowship

Max Weber
programme

The Polish Ministry
of Science and
Higher Education

EUI Fellowships /
Polish Jean Monnet
Fellowship

Polish Jean
Monnet
Fellowship

The Polish Ministry
of Science and
Higher Education

Stypendia PIASt

Stypendia
PIASt

Polski Instytut
Studiów
Zaawansowanych
PIASt

16.10.2020 r. In order to promote the mobility of researchers
to Belgium, the SPW research has set up a new
mechanism to financetheir reception in
Wallonia/Wallonia-Brussels Federation: the
programme"BEWARE Fellowships 2". "BEWARE
Fellowships 2" aims to attract 75 qualified
researchers to the Walloon companies where
they will spend half of their stay while the other
half will be at a university, a university college or
a research centre. The mandate covers the
salary, a mobility allowance and operating costs.
18.10.2020 r. The Polish Ministry of Science and Higher
Education awards two Max Weber Fellowships
for the academic year 2021-22. The fellowships
are available to Polish candidates who have
received a doctorate within the last five years.
The selected candidates will participate in the
Max Weber programme.
25.10.2020 r. The Polish Ministry of Science and Higher
Education awards one Jean Monnet Fellowship
for the academic year 2021-22. The fellowship is
available to Polish candidates who have
received a doctorate at least 5 years before the
start of the fellowship. The selected candidate
will be affiliated to the RSCAS as a Jean Monnet
Fellow.
31.10.2020 r. Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt
zaprasza na 5- lub 10-miesięczne stypendia
naukowe. Stypendia przeznaczone są głównie
dla naukowców zajmujących się naukami
humanistycznymi i społecznymi, ale mile
widziane są również projekty, w których te
dyscypliny łączą się z naukami przyrodniczymi i

BEWARE
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EUI Fellowships

EUI Fellowships

Stypendia PIASt

The Kosciuszko
Exchange
Foundation Program to the
Exchange Program to US
the United States

The Kosciuszko
Foundation

ścisłymi. The programme supports outstanding
researchers from all regions of the world who
want to pursue self-directed work in fine
research conditions. They will form a small but
stimulating community which will benefit from
its multi-disciplinary composition, that enables
free exchange of ideas and opinions in a spirit of
cross-disciplinary dialogue. The programme
welcomes applications from researchers of high
scientific standard. They may be both leading
senior researchers and promising younger
scholars who are offered an opportunity to
devote themselves full-time to their research at
the early stage of their careers. Applicants must
all submit a research proposal, supported by
evidence of their former achievements on the
international stage, demonstrated by high
quality publications. The Institute also welcomes
applicants with an ability to build ties and
collaborate with research institutions and
individual researchers in Poland.
15.11.2020 r. The oldest scholarship program of the
Kosciuszko Foundation, the Exchange Program
to the United States, enables Polish scholars to
carry out research, artistic or study projects at
accredited institutions of higher learning in the
United States.
The Kosciuszko Foundation Fellowships allow
postgraduate scholars, professionals or artists
who have completed their Ph.D. to undertake
postdoctoral research in the U.S. for 3 - 9
months.

The Kosciuszko
Foundation Exchange Program
to the United
States

Stypendia DAAD

Stypendia
DAAD

Humboldt Research
Fellowships for
postdoctoral
researchers

Humboldt
Research
Fellowship

Postdoctoral
Fellowships

EMBO
Fellowships

The Kosciuszko Foundation Grants allow
graduate degree (M.A., M.S.) scholars,
professionals or artists to conduct research in
the U.S. for 3 -9 months.
The Kosciuszko Foundation Teaching
Fellowships allow university faculty members to
teach classes at U.S. universities, for up to 10
months. The lectures should focus on Polish
Studies, including Polish language teaching and
Polish culture. Teaching fellows may also
undertake or continue their research while
lecturing.
There are no restrictions to fields of
study/research for any of the above grants and
fellowships.
16.11.2020 r. Stypendia dla doktorantów i młodych
naukowców / Stypendia dla naukowców

Niemiecka Centrala
Wymiany
Akademickiej
(DAAD)
Alexander von
Nabór
Humboldtwniosków w
Stiftung/Foundation trybie
ciągłym

EMBO

Nabór
wniosków w
trybie
ciągłym

In providing Humboldt Research Fellowships for
postdoctoral researchers, the Alexander von
Humboldt Foundation enables highly-qualified
scientists and scholars from abroad who are just
embarking on their academic careers and who
completed their doctorates less than four years
ago1 to spend extended periods of research (6–
24 months) in Germany. Scientists and scholars
from all disciplines and countries may apply.
The EMBO Postdoctoral Fellowships are
awarded for a period of up to two years and
support excellent postdoctoral researchers in
laboratories throughout Europe and the world.
International exchange is a key requirement.

Stypendia DAAD

Humboldt
Research
Fellowships for
postdoctoral
researchers

EMBO
Postdoctoral
Fellowships

Short-Term
Fellowships

EMBO
Fellowships

EMBO

Nabór
wniosków w
trybie
ciągłym

Turkey: Fellowships
for Visiting Scientists
and Scientists on
Sabbatical Leave

TÜBİTAK
Programme

The Scientific and
Technological
Research Council of
Turkey (TÜBİTAK)

Nabór
wniosków w
trybie
ciągłym

Now awarding grants for employment contracts
in EMBC countries, EMBO Postdoctoral
Fellowships also support the career
development of the fellows through leadership
courses and networking opportunities.
Short-Term Fellowships fund research
exchanges of up to three months between
laboratories in eligible countries. Awarded
applicants can stay on their research visit for an
additional three months (maximum), however,
EMBO will not provide funding for this extended
period. The aim is to facilitate valuable
collaborations with research groups applying
techniques that are unavailable in the
applicant's laboratory. Short-Term Fellowships
are not awarded for exchanges between two
laboratories within the same country. ShortTerm Fellowships are intended for joint research
work rather than consultations. The fellowships
cover travel plus subsistence of the fellow only
and not of dependents.
Due to the Coronavirus spread in Europe, the
EMBO Short-Term Fellowship application
system will remain open but we will not be
accepting applications for visits that start before
July 1st 2020.
The Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TÜBİTAK) grants fellowships
for international scientists/researchers who
would like to give
workshops/conferences/lectures, or conduct
R&D activities in Turkey in the fields of Natural
Sciences, Engineering and Technological

EMBO Short-Term
Fellowships

TÜBİTAK
Programme

FAPESP Visiting
Researcher Program

Visiting
Researcher
Program

FAPESP

Stypendia Canon
Foundation

Canon
Foundation
Fellowships

Canon Foundation
in Europe

Sciences, Medical Sciences, Agricultural
Sciences, Social Sciences and Humanities.
The programme aims to promote Turkey’s
scientific and technological collaboration with
countries of the prospective fellows.
Nabór
The Visiting Researcher Award offers full or
wniosków w partial support for the hosting of experienced
trybie
investigators, associated with foreign research
ciągłym
institutions, who will work in a research
institution in the State of São Paulo for a period
from 2 weeks to a maximum (non-extendable)
period of 12 months. The visiting researcher
must hold PhD degree and have an outstanding
record of scientific accomplishments. This
Program aims to promote collaboration
between investigators in the State of São Paulo
and their colleagues abroad for the
development of ongoing research projects or for
assisting the launching of new collaborations.
Nabór
Canon Foundation Fellowships are for a
wniosków
minimum period of three months up to
przedłużony maximum of one year (support all fields of
do
research). There are no limitations or
15.02.2021 r. restrictions. Applicants do not have to be
currently enrolled or employed at the time of
applying. Applicants should have obtained at
least a Master's or PhD degree within the last
ten years of applying to the Canon Foundation.
We will also consider candidates who obtained
their qualification more than ten years ago as
long as they provide further supporting
information in their application. Please note

FAPESP Visiting
Researcher
Program

Canon Foundation
Fellowships

that priority is given to applicants going to
Europe and Japan for the first time.
*Z uwagi na epidemię COVID-19 podane terminy mogą ulec zmianie.

