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До Вашої уваги пропонуємо інформацію щодо  

міжнародних стипендіальних, грантових програм 

та конкурсів 

 

 

  



Для викладачів 
 
 

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РР. 

Конкурс оголошено Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством Європи та закордонних справ Франції, 

Міністерством вищої освіти, досліджень та інновацій Франції. 

Пріоритетні напрями:  

o дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 

науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого 

розвитку суспільства і держави; 

o інформаційні та комунікаційні технології; 

o енергетика та енергоефективність; 

o раціональне природокористування; 

o науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування поширених захворювань; 

o нові речовини та матеріали; 

o фізика високих енергій; 

o аграрний сектор; 

o гуманітарні науки. 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп 

закладів вищої освіти та наукових установ. 

Реченець: 15 липня 2020 р. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-

ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-

rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya 

 

 

 
 
 

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya


 
ПРОГРАМА ІМ. Г. ГАМФРІ ДЛЯ ФАХІВЦІВ НА СЕРЕДНЬОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ 
 

Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США, без 

отримання ступеню, яке включає академічну програму та 

професійне стажування фахівців, які знаходяться на середньому 

етапі професійної кар’єри, у певних галузях для громадян України 

та інших країн світу.  

Тривалість: 3 або 9 місяців.  

Галузі на 2021–2022 академічний рік для громадян України:  

o Масові комунікації та журналістика 

o Управління освітою, планування та політика 

o Аграрний та сільський розвиток 

o Економічний розвиток 

o Фінансова та банківська справа 

o Управління природними ресурсами/ політика щодо 

довкілля/ зміна клімату 

o Політика та управління у галузі охорони здоров’я 

o Аналіз державної політики та державне управління 

o Політика та управління наукою та технологіями 

o Міське та регіональне планування 

Вимоги до учасників конкурсу 

Усі кандидати повинні мати щонайменше закінчену вищу 

освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають заявку), 

щонайменше 5 повних років досвіду роботи (бажано у тій галузі, 

на яку вони подають заявку), обмежений або жодного досвіду 

навчання у США. Анкети заповнюються в електронній формі.  

Реченець: 19 липня 2020 р. до 17:00.  

Детальніше: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-

uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-

humphrey-program-uk/ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/


 
КОНКУРС НА НАЙКРАЩУ ПУБЛІКАЦІЮ З ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ 

ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

Оголошено конкурс на найкращу публікацію, що популяризує 

історію Польщі (іноземною мовою) та історію польської дипломатії 

(польською мовою), видану протягом 2019 р. 

На конкурсі оцінюватимуть виключно книжкові публікації, 

монографії, роботи популярно-наукового характеру й 

опрацювання історичних джерел не більше, ніж трьох авторів у 

співавторстві. 

Переможець конкурсу в категорії «Найкраща публікація, що 

популяризує історію Польщі іноземною мовою», отримає нагороду 

в 10 тис. євро. Переможець конкурсу в категорії «Найкраща 

публікація, що популяризує історію польської дипломатії» 

одержить нагороду розміром 20 тис. злотих. 

Умови участі в конкурсі: 

Роботи необхідно подавати у трьох екземплярах, додаючи до 

них (якщо є така можливість) опубліковані рецензії та відгуки 

видавництв. До заявки потрібно додати письмову згоду автора 

або авторів на участь у конкурсі та їхні контактні дані. 

Публікацію потрібно надіслати до 31 серпня 2020 р. 

Детальніше: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-

historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-

promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-

2019 

 

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ 
НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

«ДІЇ МАРІЇ-СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ» 

Українським науковцям, які працюють над перспективним 

проектом і хочуть розширити базу для його розвитку, пропонують 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji-wydane-w-2019


взяти участь у конкурсі на отримання стипендії «Дії Марії 

Склодовської-Кюрі (ДМСК)». 

Цільова група: вчені, які мають ступінь доктора наук або 4 

роки досвіду науково-дослідницької роботи (на умовах повної 

зайнятості). Податися на конкурс можуть науковці, які 

досліджують різні галузі - від фізики та лінгвістики до медичних 

наук. 

Матеріально-технічне забезпечення: стипендія, яка 

покриватиме витрати на реалізацію проектів, проживання, робочі 

поїздки та супутні видатки. 

Реченець: 09 вересня 2020 року. 

Детальніше: 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/indivi
dual-fellowships_en 

 
 

ПРОГРАМА “FREIGEIST” ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ  

Де: Німеччина  

Спеціальності: всі спеціальності.  

Компанія Volkswagen підтримує молодих науковців зі всіх 

спеціальностей та виділяє гранти на проведення досліджень в 

Німеччині.  

Розмір гранту: покриття витрат на проживання і 

дослідження.  

Критерії відбору кандидатів:  

- кваліфікація апліканта  

- здатність до самостійного дослідження  

- оригінальність та якість проекту  

- конструктивний підхід до можливих ризиків  

Детальніше: 
https://www.volkswagenstiftung.de/unserefoerderung/unser-
foerderangebot-im-
ueberblick/freigeistfellowships?tx_itaofundinginitiative_itaofundingini

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en


tiativelist[controller] 
=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7   

Реченець: 14 жовтня 2020 року.  

 

FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM  

Цільова група: кандидати та доктори наук, дослідники та 

фахівці. 

Тривалість: від 3 до 9 місяців. 

Програма передбачає: проведення досліджень в 

університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, 

архівах тощо. 

У конкурсі можуть брати участь: 

- кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, 

доктори наук;  

- дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою 

(спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не 

менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії 

або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) наукових фахових виданнях;  

- діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та 

музейної справи, журналісти та громадські діячі — з повною 

вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше 

п'яти років, значними професійними досягненнями, науковим 

доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж 

розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) фахових наукових виданнях. 

Реченець: 15 жовтня 2020 р. 

Детальніше: http://www.fulbright.org.ua   

  

http://www.fulbright.org.ua/?fbclid=IwAR39EIeBAPRFyqxR0Mw0RriY5oO4w9VZitocpTSso9IpzwPzdy2NVr1rfLk


Для студентів 

 

МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ (IPS)  
 

Міжнародна парламентська стипендія розрахована на 

талановитих молодих людей віком до 30 років, які прагнуть 

активно працювати над впровадженням демократичних 

цінностей на своїй батьківщині, наприклад долучаючись до роботи 

в партіях, ЗМІ, громадських організаціях або на державній службі. 

Німецький Бундестаґ надає можливість протягом 5-місячного 

стажування в офісі одного з депутатів Бундестаґу безпосередньо 

ознайомитися з парламентською системою та процесами 

прийняття політичних рішень в Німеччині, а також здобути 

практичний досвід у сфері парламентської діяльності.  

Програма триває щороку з 1 березня до 31 липня.  

Реченець: 31 липня 2020 року.  

Детальніше: https://kiew.diplo.de/ua-

uk/themen/weiterethemen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-

jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6ry_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw  

 
 

ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФЛІНДЕРСА 

Де? Австралія 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Університет Фліндерса (Flinders University) надає стипендії для 

проведення досліджень. Стипендії розповсюджуються на 

громадян будь-якої країни і надаються на період до двох років (у 

випадку обрання кандидатом магістерської програми) або трьох 

років (якщо обрана аспірантська програма). 

https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weiterethemen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6ry_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw
https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weiterethemen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6ry_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw
https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weiterethemen/ips/1277694?fbclid=IwAR2H-jOLXbUDd2AU88Ds9Hut6ry_Tu7OtcuDHpqveqhhxbR-EnFWYK8Mbw


Розмір гранту: грант покриває кошти на навчання та 

проживання, додатково можна клопотатися про відшкодування 

коштів за переліт. 

Необхідні документи: 

- список публікацій 

- копії оцінок і дипломів 

- рекомендаційні листи 

- дослідницька пропозиція 

- CV 

Реченець: 07 серпня 2020 року. 

Детальніше: 

https://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scho

larships/display/a731e2  

 

 

СТИПЕНДІЇ COPERNICUS ДЛЯ НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ 
 

Стипендія Copernicus (Das Copernicus Stipendium) передбачає 

навчання протягом 1 семестру в університеті Берліна або 

Гамбурга, проходження практики на німецькому підприємстві чи 

в установі (6-10 тижнів), проживання у німецькій сім’ї. 

Умови фінансування: Стипендія покриває витрати на візу, 

житло (+сніданок), переїзд туди і назад (до 250 євро), підручники, 

страхування, мовний курс з німецької мови та включає приблизно 

220 євро/місяць на кишенькові витрати та харчування в їдальні. 

Вимоги: 

1) здобувати ступінь бакалавра або магістра за одним із 

напрямів: 

- Право / Правознавство 

- Політологія / Міжнародні відносини 

- Економіка 

- Гуманітарні та соціальні науки 

https://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2
https://www.flinders.edu.au/scholarshipssystem/index.cfm/scholarships/display/a731e2


- Природничі науки 

2) провчитись в університеті як мінімум один семестр на 

момент отримання стипендії; стипендія має закінчуватися не 

пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення вашого навчання; 

3) знати німецьку мову на рівні В2 або вище; 

4) довести свою активну громадську позицію (робота 

волонтером, робота над благодійними проектами і т.ін.). 

Реченець: 1 вересня для літнього семестру, 1 березня для 

зимового семестру. 

Детальніше: https://www.copernicus-stipendium.de/  

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.copernicus-stipendium.de/


Для викладачів і студентів 

 
 

ГРАНТИ УНІВЕРСИТЕТУ ФРІБУРГА  
 

Країна: Швейцарія  

Адміністрація Університету Фрібурга запрошує іноземних 

науковців проводити дослідження. До участі запрошуються як 

аспіранти, так і дослідники зі ступенем.  

Тривалість: 4 місяці для аспірантів, 1-3 місяці (максимум 5) 

для кандидатів наук.  

Грант покриває дослідження на всіх спеціальностях 

університету. Грант: для аспірантів – 1 700 швейцарських франків 

на місяць; для дослідників зі ступенем кандидата наук – 1 900 

швейцарських франків на місяць  

Дедлайн: 31 липня 2020 року.  

Детальніше: 

https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/gr 

ants-from-the-university-of-fribourg.html 

 

 
 

СТИПЕНДІЇ  ВІД НІМЕЦЬКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДУ  
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Програма від Німецького федерального фонду охорони 

навколишнього середовища (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - 

DBU) дає можливість випускникам університетів Центральної та 

Східної Європи пройти стажування у ЗВО Німеччини, де вони 

матимуть змогу досліджувати проблеми охорони природи та 

навколишнього середовища у своїх країнах.  

Тривалість стажування — 6-12 місяців. 

Сума стипендії — 1250 євро на місяць. 

Вимоги до подачі заявок: 

 наявність резюме; 

https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/gr%20ants-from-the-university-of-fribourg.html
https://www3.unifr.ch/studies/en/mobility/incoming/researcher/gr%20ants-from-the-university-of-fribourg.html


 опис теми, над якого бажає працювати дослідник та її зв'язок 

із охороною навколишнього середовища рідної країни; 

 копія диплому; 

 письмова заявка наукового керівника; 

 сертифікат про рівень володіння німецькою або англійською 

мовою. 

Реченець:  5 вересня 2020. 

Детальніше: https://www.dbu.de/stipendien_international 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА "GAUDE POLONIA"  
ДЛЯ МОЛОДИХ МИТЦІВ 

Де? Польща  

Коли? з 1 лютого до 31 липня 2021 року.  

Національний центр культури у Варшаві оголошує конкурс на 

отримання піврічної стипендії у Польщі в рамках стипендіальної 

програми Міністра культури і національної спадщини Республіки 

Польща "GAUDE POLONIA" у 2020 році.  

Цільова група: молоді митці і перекладачі польської 

літератури з країн Центрально-Східної Європи.  

Вимоги до кандидатів:  

- вік до 40, в окремих випадках до 45 років;  

- володіння польською мовою, щонайменше на початковому 

рівні.  

Необхідні документи:  

• заявка про надання стипендії;  

• мінімум 2 рекомендації від осіб, які в обраній сфері є 

визнаними авторитетами;  

• порт-фоліо в паперовому вигляді або на диску CD/DVD.  

Реченець: 15 жовтня 2020 року.  

Детальніше:https://www.nck.pl/dotacje-
istypendia/stypendia/programy/gaude-polonia  

https://www.dbu.de/stipendien_international
https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/stypendia/programy/gaude-polonia
https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/stypendia/programy/gaude-polonia


 

ТРЕВЕЛ-ГРАНТ ІМЕНІ БОГДАНА СОЛЬЧАНИКА  

Спільноти випускників Кембриджського та Оксфордського 

університетів разом із ГО «Родини героїв Небесної Сотні» 

залучають талановитих українських академіків і науковців до 

конференцій у Кембриджському та Оксфордському 

університетах.  

У Конкурсі можуть брати участь українські науковці 

(студенти, аспіранти, кандидати наук, дослідники, викладачі) ЗВО 

України денної або заочної форми навчання, працівники науково-

дослідницьких інститутів, які вивчають гуманітарні, технічні і 

природничі науки.  

Тревел-грант покриватиме транспортні витрати (авіаквиток, 

квиток на потяг/автобус, віза), пов’язані з поїздкою для участі у 

науковій конференції (гуманітарні, технічні і природничі науки), 

які проводяться Університетом Кембридж або Університетом 

Оксфорд. 

Детальніше: http://solchanykgrant.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solchanykgrant.com/


Новини від Балтійської університетської програми (БУП) 

 

 

Нагадуємо, що з 2019 року ТНПУ є членом БУП, що координується 

Університетом Уппсала (Швеція). 

 

Починаючи з 1991 року, Балтійська університетська програма 

(BUP) працює над пошуком нових шляхів взаємодії та співпраці 

між університетами, сприяючи відкритості, інтернаціоналізації та 

мобільності. Основною метою є підтримка розвитку міцних 

регіональних освітніх та наукових громад. Програма спрямована 

на здобуття та розповсюдження знань у галузі сталого 

розвитку, охорони навколишнього природного середовища, 

природних ресурсів, демократії та освіти для сталого 

розвитку (ОУР). На даний час організація налічує 86 

університетів-членів, більшість з яких розташовані в дренажному 

районі Балтійського моря.  

 

 

РЕГЕНЕРАЦІЯ 2030 - ONLINE SUMMIT 2020 
 

Коли? 20-21 серпня 2020 року. 

Відкрита для: студентів  та молодих науковців до 29 років.  

ReGeneration 2030 - це некомерційна ініціатива, розроблена 

низкою основних партнерів у країнах Північного та Балтійського 

морів та автономних регіонах. 

https://www.regeneration2030.org/partners


Щорічно "Регенерація 2030" організовує саміт, на якому молоді 

люди збираються, щоб виробити ідеї та мобілізувати владу для 

того, щоб наш регіон досяг своїх цілей щодо забезпечення сталого 

розвитку.  

Реченець: 1 серпня 2020 р. 

Детальніше: https://www.regeneration2030.org/summit-2020 

 

 

 

СЕМІНАР ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У МІНСЬКУ 

 

Програма Балтійського університету та Білоруський 

державний університет запрошують дослідників на семінар. 

«Регіон Балтійського моря - Співпраця без обмежень?» 

Семінар відбудеться в рамках XIX Міжнародної наукової 

конференції "Білорусь у сучасному світі". Прийняті учасники 

можуть надіслати на розгляд повний текст статті. Найкращі 

учасники мають шанс опублікуватись у міжнародному журналі 

Studia Periegetica. 

Коли? 29 жовтня 2020 року 

Де? Мінськ, Білорусь 

Відкрито для дослідників, експертів, викладачів та аспірантів. 

BUP має 10 грантів, які охоплюють проживання та 

харчування на 2 ночі (28-30 жовтня 2020 року) для дослідників з 

університетів-членів BUP. 

 

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт BUP 

або тут: http://conf.bsu.by/belarus_in_the_modern_world1 

Реченець: 31 серпня 2020 року 

 

 

 

https://www.regeneration2030.org/summit-2020
http://conf.bsu.by/belarus_in_the_modern_world1


THE BUP'S VIII PHD STUDENTS TRAINING 

Де? Рогув, Польща 

Коли? 22-26 листопада 2020 року 

Відкрито для: аспірантів, які закінчили принаймні 1 рік 

аспірантури. 

Метою є надання аспірантам із країн мережі BUP (The Baltic 

University Programme) можливість зустрічатися та обговорювати 

наукові проблеми з акцентом на сталий розвиток у 

міждисциплінарному, міжнародному, полікультурному та 

регіональному контексті. Таким чином аспіранти також 

отримають можливість ознайомитися з науково-дослідною 

роботою в інших університетах та їх науковими традиціями.  

Витрати: навчання безкоштовне та включає проживання, 

харчування, програму та трансфер з Варшави для аспірантів, які 

зараз навчаються в університеті-члені BUP . 

Реченець: 15 вересня 2020 р. 

Детальніше: https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-

training/phd-students-training/ 

 

 

АКАДЕМІЧНА СПІВПРАЦЯ В РЕГІОНІ  
БАЛТІЙСЬКОГО МОРЯ  

 

Шведський інститут (SI) пропонує фінансування шведських 

університетів для проєктів разом із своїми іноземними 

партнерами у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, 

Росії та Україні. Також можуть бути залучені університети Естонії, 

Латвії, Литви та Польщі. Загальна тематична область є посиленою 

здатністю до інтернаціоналізації у рамках вищої освіти та 

наукових досліджень.  

Академічна співпраця в регіоні Балтійського моря - це 

програма фінансування SI, спрямована на посилення 

https://www.balticuniv.uu.se/about-us/member-universities/
https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/phd-students-training/
https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/phd-students-training/


макрорегіонального обміну досвідом та спільного розвитку 

практик, методології та потенціалу для інтернаціоналізації у 

рамках вищої освіти та досліджень. 

Детальніше: https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-
collaboration-in-the-baltic-sea-
region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=provi
ding%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic
%20Sea%20region 

Реченець: 30 вересня 2020 р. 

 

 

 

 

 

https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
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https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=providing%20opportunities%20for%20cooperation%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region
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