
Назва програми/конкурсу
Термін подачі

заявок на
участь

4-ий конкурс заявок за програмою ТЕМПУС  09.03.2010
 Четвертий конкурс малих грантів 2010 Представництва Фонду імені
Гайнріха Бьолля в Києві  15.03.2010

 Премія Верховної Ради найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень  20.03.2010

 Конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень України та
НЦНД Франції (CNRS)  31.03.2010

 Стипендійна програма Європейського університету Віадріна  31.03.2010
Наукові стипендії Уряду Франції  31.03.2010

 Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми
науково-технічного співробітництва між Україною і Федеративною
Республікою Німеччина

 31.03.2010

Returning Scholars Fellowship Program  07.04.2010
 Конкурс економічних досліджень "Весна 2010"  12.04.2010
Консорціум економічних досліджень і освіти повідомляє про

проведення конкурсу економічних досліджень «Весна 2010».  12.04.2010

 Конкурс на дослідницький грант весною 2010 від Консорціуму
економічної освіти та досліджень (EERC)  12.04.2010

 Стипендії для навчання на PhD програмах Центрально – європейського
університету  16.04.2010

Магістерські стипендії з European Literary Cultures - CLE  20.04.2010
Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках Робочої

програми з науково-технічного співробітництва між Україною і
Австрійською Республікою

 30.04.2010

Конкурс спільних науково-дослідних проектів у рамках співробітництва
між Україною та Китайською Народною Pеспублікою 2011-2012"  30.04.2010

Конкурс на отримання грошової винагороди "Iwan Akerman Award
2010" Бельгійського Фонду наукових досліджень  01.05.2010

Конкурс спільних українсько-білоруських проектів з науково-
технічного співробітництва  03.05.2010

Літня школа з інтелектуальної власності в Україні  05.05.2010
Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми

спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного
співробітництва "Дніпро" на період 2011-2012 роки

 14.05.2010

Стипендіальна програма Наукового інституту Вейцмана  15.05.2010
Конкурс "Георгіус Агрікола" на отримання Стипендій для

короткострокового перебування в Технічному Університеті Дрездена з
метою навчання або проведення науково-дослідної роботи протягом
зимового семестру 2010/11 рр.

 15.05.2010

Стипендії для навчання в університетах США (Fulbright Graduate
Student Program)  16.05.2010

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php
http://www.fri.net.ua/node/10500
http://www.fri.net.ua/node/10500
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Premiya_VRU_2010.aspx
http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/Premiya_VRU_2010.aspx
http://www.dffd.gov.ua/index.php?nn=93
http://www.dffd.gov.ua/index.php?nn=93
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina.htm
http://www.kpi.kharkov.ua/blogs/News/post/2010/02/10/frstip.aspx
http://www.nauka.in.ua/opportunities/fellowship/article_detail/5074
http://nauka.profi.net.ua/index.php?newsid=1173175761
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/grants/main/880
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/grants/main/880
http://www.science-community.org/uk/content/eerc-spring-2010-research-grant-competition
http://www.science-community.org/uk/content/eerc-spring-2010-research-grant-competition
http://www.eu-edu.org/news/info/408
http://www.eu-edu.org/news/info/408
http://unistudy.org.ua/opportunities/erasmus.htm?keyword=Erasmus+Mundus
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/22_03/2
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/22_03/2
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://naukainform.kpi.ua/Lists/List11/DispForm.aspx?ID=116
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.mon.gov.ua/?id=3
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/grants/main/986
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1


Стипендії на навчання фонду ім. Ханієля  31.05.2010
Літня школа «Право в Німеччині»  31.05.2010

 ІV конкурс імені Єжи Ґєдройця на 2009/2010 рр.  30.06.2010
Конкурс спільних науково-дослідних проектів у рамках програми

науково-технічного співробітництва між Україною та Республікою
Словенія 2011-2012

 30.06.2010

Короткострокова наукова стипендія – Осінній конкурс  15.07.2010
Стипендії фонду Ernst Schering Foundation (природничі та технічні

науки)  31.07.2010

Стипендіальна програма для молодих вчених і аспірантів (Francois
Fiessinger)  01.08.2010

 15.10.2010
Програма науково-технічного співробітництва між Україною і

Німеччиною  31.11.2010

 Стипендії Ервіна Шредінгера для молодих вчених  протягом 2010
року
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