Інформаційний листок
До уваги деканів факультетів, директорів інститутів
та керівників підрозділів університету!
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 142 випуску
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науковотехнічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:
Конкурс на науково-дослідницький проект.
‘LSEE’ (LSE Research on South East Europe) – Дослідження ПівденноСхідної Європи Лондонською школою економіки та політичних наук (LSE) –
це нова дослідницька організація, що входить до складу Європейського
Інституту
Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE) та
Французького інституту міжнародних відносин. Дана установа пропонує
науковцям, зацікавленим сучасною ситуацією у Південно-Східній Європі,
подати заявку на науково-дослідницький проект за наступною тематикою:
«Управління комунальними послугами в Південно-Східній Європі :
передумова якості, надійності, ефективності та об’єктивності»
та
«Визначення регіонів Південно-Східної Європи з недостатнім рівнем
енергетичного постачання: положення речей та шляхи вирішення
проблеми».
Крайній строк подачі заявки: 30 листопада 2009 за світовим часом
Детальніше:
http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/Research/LSEE/Project%20Calls.aspx
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Конкурс: Інтеграція країн-сусідів ЄС в ERA (ERA-WIDE)
Метою конкурсу є посилення можливостей співпраці дослідницьких
центрів країн, що підпадають під Європейську політику добросусідства
(ENP), і які не є асоційованими до РП7, за тематичними пріоритетами РП7.
Характеристика учасників:
• Конкурс проводиться для дослідних центрів високого рівня науководослідного потенціалу, які знаходяться в країнах ENP
• Проект пропозиції повинен стосуватися лише одного такого центру;
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• Консорціум повинен включати учасників з країн-членів ЄС та асоційованих
країн для забезпечення виконання умов проекту;
• Дослідний центр, який є об’єктом проекту пропозиції повинен виступати
координатором проекту.
Задачі проекту:
• Співпраця з дослідними центрами в країнах-членах ЄС та асоційованих
країнах з метою розповсюдження наукової інформації, пошуку партнерів та
проведення спільних наукових досліджень;
• Створення моделей тренінгів для розвитку компетентності та отримання
результатів від участі цих центрів в РП7;
• Розвиток стратегії дослідних центрів для їх розширення (регіональний
розвиток, діяльність), а також для задоволення соціально-економічних
потреб їх країн або їх регіону.
ERA-WIDE внесок:
• Внесок у розвиток науково-технологічного прогресу у країні,
• Покращення участі країни в РП7,
• Посилення можливостей центрів (регіональний розвиток, тематики,
діяльність), а також зв’язок з економічними та соціальними аспектами,
• Співпраця з дослідними центрами в країнах-членах ЄС та асоційованих
країнах (мобільність кадрів, розповсюдження наукової інформації,
покращення діалогу і т.д.),
• Покращенні можливості кар’єрного росту для молодих науковців.
Кінцевий термін подачі заявок: 19 січня 2010
Детальніше:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPa
ge&call_
id=231&act_code=INCO&ID_ACTIVITY=19
Конкурс Програми Білорусь-Україна.
Спільний орган управління та Спільний технічний секретаріат Програми
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013
оголошують перший конкурсний набір проектів в рамках Пріоритету 1.,
Заходів 2.1. та 3.1.
Пріоритет 1:Підвищення конкурентноздатності прикордонних територій,
що спрямований на покращення та забезпечення кращих умов для
підприємництва, розвитку туризму та транспортного зв’язку.
Включає такі заходи:
Захід 1.1. Покращення умов для підприємництва.
Захід 1.2. Розвиток туризму.
Захід 1.3. Покращення доступу до регіону
У Пріоритетах 2 та 3 проектні заявки будуть прийматись тільки за
тематичними напрямками Заходів 2.1. та 3.1.
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Захід 2.1.Захист довкілля на прикордонних територіях (В рамках якого буде
підтримано проекти, спрямовані на охорону довкілля та природної
спадщини, на покращення систем управління твердими відходами та
очистки стічних вод, моніторинг стану довкілля, запобігання екологічним
загрозам та переміщення забруднень через кордон, а також на зниження
рівня забруднень. Підтримуватимуться також проекти, що сприяють
енергозбереженню та поширенню досвіду використання та розвитку
відновлювальних джерел енергії)
Захід 3.1. Покращення можливостей транскордонного співробітництва на
регіональному та місцевому рівні (Підтримуватимуться, перш за все,
проекти, спрямовані на зміцнення інституційного співробітництва.
Очікується створення інституційних форм транскордонного співробітництва.
Будуть підтримуватися заходи, спрямовані на обмін інформацією, досвідом
та
інституційну
співпрацю,
в
тому
числі
інтернет-проекти).
Термін складання проектних заявок закінчується 1 березня 2010 року
o 15.00 год за місцевим часом.
УВАГА: спільним моніторинговим комітетом було затверджено документи
англійською мовою, тому англійська мовна версія є офіційною та
вищестоячою по відношенню до інших мовних версій (польської, російської
та української). Переклад документів на національні мови подано виключно
з інформаційною метою.
Документи для аплікантів щодо першого набору проектів
http://www.pl-by-ua.eu/ua,4
Гранти IBM для аспірантів 2010-2011
Програма «IBM Ph. D. Fellowship Award» - це щорічний міжнародний
конкурс, який заохочує талановитих аспірантів, які проводять дослідження в
областях, які є фундаментом для інновацій. Пропонується участь
аспірантів, які проводять досліди та розробки в багатьох академічних
сферах: інформатика, машинобудівництво, математичні науки та інші.
Гранти надаються протягом дев’ятимісячного академічного року – 20102011.
Больше информации можно узнать на сайте организатора:
https://www.ibm.com/developerworks/university/phdfellowship/
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Випуск № 142 інформаційної системи «Джерело» можна знайти на
сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу,
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра
E-mail: s.shukayev@kpi.ua.
Керівник відділу міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
16.11.09

