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GRANTY
Nazwa konkursu lub
przedsięwzięcia / rodzaj
naboru
Nauka dla Społeczeństwa

Program lub
działanie

Instytucja
finansująca

Termin składania
wniosków*

Opis konkursu / przedsięwzięcia

Nauka dla
Społeczeństwa nowy program
Ministra Edukacji i
Nauki

Ministerstwo
Edukacji I Nauki

Nabór wniosków do
programu zostanie
otwarty w sierpniu
2021 r. i będzie
prowadzony w trybie
ciągłym

Celem nowego programu Ministra
Edukacji i Nauki jest wsparcie
podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki oraz innych instytucji
działających na rzecz upowszechniania
nauki. Dofinansowaniem w wysokości
od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać
objęte projekty stawiające na
współpracę instytucji naukowych z
organizacjami pozarządowymi,
społecznymi i otoczeniem
gospodarczym.

Źródło - więcej
informacji na stronie
internetowej:
Nauka dla
Społeczeństwa nowy program
Ministra Edukacji i
Nauki

Rozwój czasopism
naukowych

Rozwój czasopism
naukowych - nowy
program Ministra
Edukacji i Nauki

Ministerstwo
Edukacji I Nauki

Konkursy w programie
Horyzont Europa w filarze
„Doskonała nauka”

Horyzont Europa

Horyzont
Europa

Konkursy w programie
Horyzont Europa komponent Szersze
uczestnictwo i
wzmacnianie Europejskiej

Horyzont Europa

Horyzont
Europa

od 6 września do 5
listopada 2021 r.

Przedmiotem programu będzie
przyznanie pomocy podmiotom na
realizację projektów, których celem
jest podniesienie poziomu praktyk
wydawniczych i edytorskich
umożliwiających utrzymanie się
czasopism ujętych w wykazie w
międzynarodowym obiegu naukowym.
ERC Advanced Grant – Na najbliższe konkursy w filarze
wnioski do 31 sierpnia „Doskonała nauka” przeznaczone jest
2021 r.
prawie 3 mld euro. Z tych środków
mogą skorzystać zarówno indywidualni
MSCA and Citizens –
naukowcy – na prowadzenie
wnioski do 7
indywidualnych badań, mobilność,
października 2021 r.
budowanie kariery, jak również
instytucje naukowe i badawcze – na
MSCA Postdoctoral
finansowanie badań, tworzenie
Fellowships – wnioski
infrastruktury badawczej i wyposażenie
do 12 października
laboratoriów, a także zatrudnianie
2021 r.
naukowców i wymianę doświadczeń.
Co ważne, granty i stypendia
MSCA Doctoral
wspierające rozwój kadr są dostępne
Networks – wnioski do również dla instytucji nieakademickich
15 listopada 2021 r.
(przedsiębiorstwa, samorządy).
Konkursy w obszarze „Infrastruktury
Infrastruktury
badawcze” oferują dostęp do
badawcze – wnioski
specjalistycznej aparatury w
do 23 września 2021 r. najlepszych ośrodkach badawczych w
Europie.
Teaming – wnioski do
Horyzont Europa zawiera komponent
5 października 2021 r. Szersze uczestnictwo i wzmacnianie
(konkurs dwuetapowy, Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma
pełny wniosek do 8
on na celu wyrównywanie poziomu
września 2022 r.)
doskonałości naukowej w

Rozwój czasopism
naukowych - nowy
program Ministra
Edukacji i Nauki
Rozwój czasopism
naukowych - MEiN
Konkursy w
programie Horyzont
Europa

Konkursy w
programie Horyzont
Europa

Przestrzeni Badawczej
Twinning – wnioski do
18 stycznia 2022 r.
ERA Chairs – wnioski
do 15 marca 2022 r.

ERC Advanced Grant 2021:
otwarty konkurs

ERC Advanced Grant
2021 (Horyzont
Europa)

Europejska
Rada ds. Badań
Naukowych
(ERC)

Do 31 sierpnia 2021

17. edycja konkursu
Popularyzator Nauki

Konkurs
Popularyzator Nauki

Nauka w Polsce
Fundacji
Polskiej Agencji
Prasowej oraz

Do 10 września 2021 r.

poszczególnych krajach unijnych.
Granty przeznaczone są przede
wszystkim na rozwój doskonałości
naukowej instytucji naukowobadawczych. I tak na przykład Teaming
for Excellence ma na celu utworzenie
nowych (lub istotną modernizację
istniejących) Centrów Doskonałości,
mających siedzibę w państwach
członkowskich/regionach mniej
zaawansowanych, w zakresie badań i
innowacji, poprzez mechanizm łączenia
sił z wiodącymi instytucjami
badawczymi w Europie. Z kolei
Twinning dąży do znacznego
wzmocnienia w określonej dziedzinie
badań rozwijającej się instytucji
poprzez możliwość wymiany personelu
i doświadczeń z co najmniej dwiema
instytucjami, które w tym obszarze
mają wiodącą pozycję na poziomie
międzynarodowym.
Europejska Rada ds. Badań Naukowych
(ERC) otworzyła kolejny konkurs w
ramach programu Horyzont Europa. Do
31 sierpnia br. badacze i badaczki,
którzy są wybitnymi ekspertami w
swoich dziedzinach, mogą składać
wnioski w konkursie ERC Advanced
Grant 2021.
Celem konkursu, organizowanego
corocznie przez portal Nauka w Polsce
Fundacji Polskiej Agencji Prasowej przy
wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki

ERC Advanced Grant
2021 - KPK

17. edycja konkursu
Popularyzator Nauki

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

SONATA BIS 11

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 15.06.2021 do
15.09.2021

MAESTRO 13

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 21.06.2021 do
15.09.2021

- jest uhonorowanie osób, zespołów i
instytucji, które popularyzują naukę
wśród Polaków. Nagrodę uzyskują ci,
którzy pomagają innym lepiej
zrozumieć świat i potrafią
zainteresować osiągnięciami
naukowymi osoby niezwiązane z
nauką.
Konkurs na projekty badawcze mające
na celu powołanie nowego zespołu
naukowego realizowane przez osoby
posiadające stopień lub tytuł naukowy,
które uzyskały stopień naukowy
doktora w okresie od 5 do 12 lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Szczegółowe informacje na temat
warunków, trybu oraz terminów
rozpoczęcia poszczególnych konkursów
zostaną umieszczone na stronie NCN
po zatwierdzeniu odpowiednimi
uchwałami Rady Narodowego Centrum
Nauki.
Konkurs na projekty badawcze
prowadzone przez doświadczonych
naukowców, mające na celu realizację
pionierskich badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych, ważnych dla
rozwoju nauki, wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, 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

NCN - SONATA BIS
11

NCN - MAESTRO 13

Konkursy programu
Horyzont Europa, Klastra1
– Zdrowie

Horyzont Europa

Horyzont
Europa

Do 21 września 2021

Inicjatywa EUREKA

Inicjatywa EUREKA

NCBR /
Sekretariat
Inicjatywy
EUREKA w
Brukseli Organizator
konkursu

Do 24 września 2021 r.

MINIATURA 5

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 5 maja do 30
września 2021 r.

lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej oraz pokryć inne koszty
związane z wydatkami niezbędnymi do
realizacji projektu badawczego.
Od 22 czerwca 2021 otwarte są
konkursy programu Horyzont Europa,
Klastra1 – Zdrowie. Do 24 tematów,
realizowanych w jednoetapowej
formule, międzynarodowe konsorcja
badawcze mogą składać wnioski do 21
września 2021 (godz. 17:00)
Celem inicjatywy EUREKA jest
zwiększanie nowoczesności,
produktywności i konkurencyjności
przemysłu europejskiego. W jej ramach
finansowane są projekty realizowane
przez co najmniej dwóch partnerów z
dwóch różnych państw członkowskich.
Projekty te muszą być ukierunkowane
na opracowanie i wdrożenie lub
znaczące ulepszenie istniejącej
technologii produkcyjnej, wdrożenie
nowego produktu lub usługi.
Wnioskodawca po stronie polskiej:
Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,
Grupy podmiotów z mikro, małym lub
średnim przedsiębiorcą jako liderem, z
udziałem uczelni/jednostki naukowej
i/lub dużego przedsiębiorcy.
Podstawowym celem konkursu jest
finansowe wsparcie działania
naukowego służącego przygotowaniu
przyszłego projektu badawczego
planowanego do złożenia w

Konkursy programu
Horyzont Europa,
Klastra1 – Zdrowie

Inicjatywa EUREKA /
NCBR

NCN - MINIATURA 5

ABM/2021/3

Program ABM

Agencja Badań
Medycznych

III kwartał 2021 roku

Marie Skłodowska-Curie
Postdoctoral Fellowships
(MSCA PF)

MSCA PF (Horyzont
Europa)

Marie
SkłodowskaCurie
Postdoctoral
Fellowships
(MSCA PF)

Do 12 października
2021

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.
Działalność badawczo-rozwojowa w
zakresie niekomercyjnych badań
klinicznych dotyczących profilaktyki i
leczenia chorób cywilizacyjnych
Indywidualne granty badawczoszkoleniowe dla naukowców ze
stopniem doktora. Mają one na celu
rozwój kreatywności i innowacyjnego
potencjału naukowców do uzyskania
nowych umiejętności poprzez pracę
nad indywidualnym
interdyscyplinarnym projektem
badawczo-szkoleniowym oraz
mobilność międzynarodową i
międzysektorową.

Korzyści dla naukowców:
-rozwój kariery naukowej poprzez
badania i szkolenia,
-możliwość nawiązania współpracy
z sektorem nieakademickim,
-zatrudnienie na umowę o pracę na
czas realizacji grantu,
-finansowanie badań, konferencji i
publikacji.
Korzyści dla instytucji:
-zatrudnienie naukowca

ABM/2021/3

Marie SkłodowskaCurie Postdoctoral
Fellowships (MSCA
PF)

finansowane w 100% z projektu,
-rozwój potencjału naukowego
jednostki,
-możliwość wykorzystania wyników
– IP należy do jednostki,
-udział w projekcie jest punktowany
w ewaluacji jednostek naukowych
MEiN.
od 13 kwietnia do 30 W programie dofinansowanie
czerwca 2021 roku
nawet do 300 tys. zł otrzymają
projekty naukowców, których
od 1 września do 30 realizacja przyczyni się do
listopada 2021 roku rozwiązania bieżących, kluczowych
dla społeczeństwa, problemów
naukowych.

Granty Interwencyjne
NAWA

Granty
Interwencyjne
NAWA

Narodowa
Agencja
Wymiany
Akademickiej

OPUS 22 + LAP WEAVE

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 15.09.2021 do
15.12.2021

PRELUDIUM BIS 3

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 15.09.2021 do
15.12.2021

Konkurs na projekty badawcze otwarty
dla wszystkich naukowców, w tym na
projekty realizowane w formacie Lead
Agency Procedure. Współpraca z
Czechami, Słowenią, Austrią,
Szwajcarią (we wszystkich dziedzinach
nauki), Niemcami (zakres dziedzin w
trakcie ustaleń). Szczegółowe
informacje na temat warunków, trybu
oraz terminów rozpoczęcia
poszczególnych konkursów zostaną
umieszczone na stronie NCN po
zatwierdzeniu odpowiednimi
uchwałami Rady Narodowego Centrum
Nauki.
Konkurs na projekty badawcze
realizowane przez doktorantów w

Granty
Interwencyjne
NAWA

NCN - OPUS 22 +
WEAVE

NCN - PRELUDIUM
BIS 3

SONATA 17

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 15.09.2021 do
15.12.2021

POLONEZ BIS 1

Program POLONEZ
BIS w ramach grantu
Marie SkłodowskaCurie COFUND

Komisja
Europejska i
Narodowe
Centrum Nauki

Od 15.09.2021 do
15.12.2021

POLONEZ BIS 2

Od września 2022 do
grudnia 2022 r.

POLONEZ BIS 3

SONATINA 6

Od marca 2022 do
czerwca 2022

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Od 15.12.2021 do
15.03.2022

szkołach doktorskich. Szczegółowe
informacje na temat warunków, trybu
oraz terminów rozpoczęcia
poszczególnych konkursów zostaną
umieszczone na stronie NCN po
zatwierdzeniu odpowiednimi
uchwałami Rady Narodowego Centrum
Nauki.
Konkurs na projekty badawcze
realizowane przez osoby posiadające
stopień naukowy doktora. Szczegółowe
informacje na temat warunków, trybu
oraz terminów rozpoczęcia
poszczególnych konkursów zostaną
umieszczone na stronie NCN po
zatwierdzeniu odpowiednimi
uchwałami Rady Narodowego Centrum
Nauki.
Konkurs dla naukowców
przyjeżdzających z zagranicy.
Program przewiduje rekrutację 120
doświadczonych naukowców z całego
świata, którzy przyjadą na 24 miesiące
do Polski, aby prowadzić tu badania
podstawowe w wybranych przez siebie
instytucjach publicznych lub
prywatnych.
Konkurs na projekty badawcze
realizowane przez osoby będące do 3
lat po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora. Szczegółowe informacje na
temat warunków, trybu oraz terminów

NCN - SONATA 17

NCN - POLONEZ BIS 1
POLONEZ BIS NCN/KE

NCN – SONATINA 6

Nabór wniosków w ramach
programu Projekty
Międzynarodowe
Współfinansowane

Projekty
Międzynarodowe
Współfinansowane

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Nabór wniosków w
trybie ciągłym

Premia na Horyzoncie 2

Program MNiSW

Ministerstwo
Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

Nabór wniosków w
trybie ciągłym

rozpoczęcia poszczególnych konkursów
zostaną umieszczone na stronie NCN
po zatwierdzeniu odpowiednimi
uchwałami Rady Narodowego Centrum
Nauki.
Przedmiotem programu jest wsparcie
uczestnictwa podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w
projektach 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.
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

MEiN - Projekty
Międzynarodowe
Współfinansowane

MNiSW - Premia na
Horyzoncie 2

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

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.
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

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

Wsparcie udziału polskich
zespołów naukowych w
międzynarodowych
projektach infrastruktury
badawczej

Program „Wsparcie
udziału polskich
zespołów
naukowych w
międzynarodowych
projektach
infrastruktury
badawczej”

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

Nabór wniosków w
trybie ciągłym

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)
Celem nowego programu Ministra
Edukacji i Nauki jest wsparcie
uczestnictwa podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w
projektach międzynarodowych
obejmujących budowę, modernizację i
użytkowanie międzynarodowych
infrastruktur badawczych o
unikatowych właściwościach i
zastosowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów
międzynarodowych uznanych za
kluczowe z punktu widzenia rozwoju i
konsolidacji Europejskiej Przestrzeni
Badawczej przez Europejskie Forum
Strategii do spraw Infrastruktur
Badawczych (European Strategy Forum
on Research Infrastructures – ESFRI)
oraz wpisanych na Polską Mapę
Infrastruktury Badawczej, o której
mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.

MEiN - Program
„Wsparcie udziału
polskich zespołów
naukowych w
międzynarodowych
projektach
infrastruktury
badawczej”

WEAVE-UNISONO

Program NCN

Narodowe
Centrum Nauki

Nabór wniosków w
trybie ciągłym

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

Konkurs na projekty w ramach
współpracy międzynarodowej oceniane
poza NCN w ramach Lead Agency
Procedure.
W związku z przedłużeniem naboru
wniosków wspólnych w agencji czeskiej
GACR jako agencji wiodącej w
programie Weave do 22 kwietnia 2021
r., wnioski krajowe w ramach
programu Weave-UNISONO należy
wysłać do NCN wyłącznie w formie
elektronicznej poprzez system
ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym
terminie po złożeniu wniosku
wspólnego do GACR jako agencji
wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni
kalendarzowych i nie później niż 29
kwietnia 2021 r.UWAGA: Od momentu
rozpoczęcia prac nad wnioskiem
krajowym w systemie ZSUN/OSF polski
zespół badawczy ma 45 dni
kalendarzowych na wypełnienie i
wysłanie wniosku do NCN.

NCN – WEAVEUNISONO
Weave-UNISONO:
przedłużenie terminu
składania wniosków
na projekty
badawcze z udziałem
zespołów z Czech

STYPENDIA
Nazwa stypendium

Program lub
działanie

Instytucja finansująca

Termin składania
wniosków*

Opis

Źródło - więcej
informacji na
stronie
internetowej:

Stypendia - Institute
for Advanced Study
(Węgry)

IAS CEU Core
Fellowship
program

Central European
University

Do 25 sierpnia
2021

IAS CEU Core
Fellowship
program

Stypendia
podoktorskie EMBLIIT (Włochy)

EMBL-IIT
(ETPOD)
postdoctoral
fellowships

ETPOD programme

Do 31 sierpnia
2021

Stypendia

Program

ETH Zurich

Terminy każdego

This is IAS CEU Core Fellowship program. Senior
and Junior Core Fellows spend 3-9 months in
Budapest and pursue their own research. They
receive a stipend and accommodation at the
Raoul Wallenberg Guesthouse from the
Institute.
Fellowships are available in all research areas of
the social sciences and humanities, broadly
defined. Fellowships run for the full 9-month
period (October-June), for the 3-month “short
fall semester” (October-December), the 5months “long fall semester” (October-February)
or the 6-month spring semester (January-June).
Each year, IAS CEU selects for this program
some 15 fellows.
The ETPOD programme leverages the expertise
of EMBL Rome, EMBL-EBI and the Italian
Institute of Technology in the fields of
neuroscience, epigenetics, genomics, and
nanotechnology. ETPOD fellows will be granted
salary funding for three years to carry out
research projects between a laboratory at IIT
and a laboratory at either EMBL Rome or EMBLEBI. Three-way collaborations between the
institutions are also possible. The research
should take advantage of complementary
expertise of the participating laboratories.
Program stypendialny ETH Zurich Postdoctoral

EMBL-IIT (ETPOD)
postdoctoral
fellowships

ETH Zurich

podoktoranckie ETH
w Zurychu

stypendialny
ETH Zurich
Postdoctoral
Fellowship (ETH
Fellows)

Postdoctoral
Fellowship (ETH
Fellows)

roku: 1 marca i 1
września

Banting Postdoctoral
Fellowships

Banting
Postdoctoral
Fellowships

Banting Postdoctoral
Fellowships
(Government of
Canada)

Do 22 września
2021

Stypendia Funduszu
Wyszehradzkiego

Visegrad–
Taiwan
Scholarships

Fundusz
Wyszehradzki

do 30 września
2021 r.

Konkurs o
Stypendium
Humboldta

Stypendium
Humboldta

Porozumienie
pomiędzy FNP a
Fundacją Humboldta

Do 30 września
2021

Fernand Braudel
Senior Fellowships

Fernand Braudel European University
Senior
Institute (EUI)
Fellowships

Do 30 września
2021

Fellowship (ETH Fellows) wspiera
przybywających naukowców z tytułem doktora
do ETH Zurich. Program ma na celu wspieranie
młodych naukowców, którzy już na wczesnych
etapach kariery wykazali się doskonałością
naukową.
Wartość i czas trwania: 70 000 USD rocznie
(podlega opodatkowaniu), 2 lata
(nieodnawialne). Obszary badań: Badania
zdrowotne, Nauki przyrodnicze i/lub inżynieria,
Nauki społeczne i/lub humanistyczne.
Visegrad–Taiwan Scholarships facilitate
academic mobility between the V4 region and
Taiwan by providing financial support to PhD
candidates and doctoral and post-doctoral
researchers, who are citizens of the V4
countries, to study/conduct research at selected
higher-education institutions in Taiwan.
Stypendium im. A. von Humboldta mogą
otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy
uczeni ze wszystkich dziedzin nauki, którzy chcą
przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty
naukowe. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie
polscy naukowcy. Wysokość stypendium wynosi
równowartość 4 000 € miesięcznie. Pobyt
naukowy w Polsce w ramach stypendium
Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy.
Stypendium może być wykorzystane w ciągu 3
lat od jego przyznania. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi na początku 2022 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

Postdoctoral
Fellowship (ETH
Fellows)

Banting
Postdoctoral
Fellowships
(Canada)
Stypendia Funduszu
Wyszehradzkiego

Stypendium
Humboldta - FNP

Fernand Braudel
Senior Fellowships EUI

Stypendia
European
University Institute:
Max Weber
Fellowships
(Włochy)

The EUI Max
Weber
Programme
for
Postdoctoral
Studies

The EUI Max Weber
Programme

Do 18 października
2021

Stypendia Fundacji
Kościuszkowskiej

The Exchange
Program to the
United States
(program of the
Kosciuszko
Foundation)

The Exchange
Program to the
United States
(program of the
Kosciuszko
Foundation)

Do 15 listopada
2021 r.

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.
The Max Weber Programme (MWP) at the
European University Institute (EUI) is a unique
postdoctoral programme in the historical and
social sciences in Europe. It is open to applicants
who are within 5 years from the completion of
their PhD, from anywhere in the world,
regardless of nationality. The Programme is
highly selective, attracting circa 1,200 applicants
each year for 55-60 Fellowships in the fields of
political and social sciences, economics, law,
and history. Preference is given to applicants
who have only just completed their doctorate
and have not had a postdoctoral fellowship
before. Selected Fellows will benefit from the
stimulating combination of a global programme
located in the heart of Europe offering a broad
menu of multidisciplinary and disciplinary
activities.
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 program helps researchers to

The EUI Max
Weber
Programme for
Postdoctoral
Studies

Stypendia
Fundacji
Kościuszkowskiej

NAWA Preludium Bis
1

Program NAWA
Preludium Bis 1

Narodowa Agencja
Wymiany
Akademickiej

od 4 stycznia 2021
r. do 10 grudnia
2024 r.

Humboldt Research
Fellowships for
postdoctoral
researchers

Humboldt
Research
Fellowship

Alexander von
HumboldtStiftung/Foundation

Nabór wniosków
w trybie ciągłym

Postdoctoral
Fellowships

EMBO
Fellowships

EMBO

Nabór wniosków
w trybie ciągłym

garner expertise, practical knowledge and skills
that they can bring back to Poland. Every year,
we award approximately 40 scholars with grants
and fellowships worth over $400,000. Our
awardees conduct their research at top-ranking
universities, including Stanford University,
Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Harvard University, Yale University, University of
Chicago, Johns Hopkins University, University of
Pennsylvania, University of California (Berkeley),
Columbia University, University of California Los
Angeles (UCLA), Duke University and Cornell
University.
Celem Programu jest wspieranie
międzynarodowej mobilności doktorantów
poprzez umożliwienie im realizacji staży
zagranicznych, związanych z uczestnictwem w
projektach badawczych w ramach konkursu
Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
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.
Now awarding grants for employment contracts

NAWA Preludium
Bis 1

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

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
Sciences, Medical Sciences, Agricultural
Sciences, Social Sciences and Humanities.

EMBO Short-Term
Fellowships

TÜBİTAK
Programme

FAPESP Visiting
Researcher Program

Visiting
Researcher
Program

FAPESP

Nabór wniosków
w trybie ciągłym

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

The programme aims to promote Turkey’s
scientific and technological collaboration with
countries of the prospective fellows.
The Visiting Researcher Award offers full or
partial support for the hosting of experienced
investigators, associated with foreign research
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.

FAPESP Visiting
Researcher
Program

