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Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 155 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК: 
СЬОМА РАМКОВА ПРОГРАМА 

(7th Framework Programmed for Research and Technological 
Development) 

Оголошено нові наукові конкурси VII Рамкової програми ЄС. 
 

I. Програма „Співпраця” 
Програма „Співпраця” підтримує всі типи дослідницької діяльності, 
що здійснюється різними науковими закладами у рамках 
транснаціональної співпраці (зокрема із країнами за межами ЄС).  
Детальніше про програму “Співпраця”: 
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html 
 
 

Оголошено конкурси: 
1. Авіація та повітряний транспорт (AERONAUTICS and AIR 
TRANSPORT) 
Шифр конкурсу: FP7-AAT-2011-RTD-1 
Кінцевий строк подачі заявки: 02 грудня 2010 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Співпраця 
Пріоритет: Транспорт (включаючи авіацію) 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=335 
 
2. KBBE 2011: спільна пропозиція  
Шифр конкурсу: FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA 
Кінцевий строк подачі заявки: 25 січня 2011 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Співпраця 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=335
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=335
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Пріоритет: Продукти харчування, сільське господарство, рибальство та 
біотехнології 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=333 
 

3. FP7-SSH-2011 – Спільні проекти (малі чи середні цілеспрямовані 
науково-дослідні проекти)  
Шифр конкурсу: FP7-SSH-2011-2 
Кінцевий строк подачі заявки: 02 лютого 2011 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Співпраця 
Пріоритет: Соціально-економічні та гуманітарні науки 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=336  
 

4. FET «Флагманська ініціатива»  
Шифр конкурсу: FP7-ICT-2011-FET-F 
Кінцевий строк подачі заявки: 02 грудня 2010 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Співпраця 
Пріоритет: Інформаційні та комунікаційні технології 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=330 
 

ІІ Програма “Люди” 
Програма “Люди” (або Програма імені Марі Кюрі) – один із головних 
механізмів забезпечення мобільності дослідників у Європі. 
Детальніше: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 

 
Оголошено конкурси: 

1. Marie Curie Initial Training Networks 2011 (ITN)  
Шифр конкурсу: FP7-PEOPLE-2011-ITN 
Кінцевий строк подачі заявки: 26 січня 2011 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Люди 
Пріоритет: Марі-Кюрі 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=313 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=333
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=333
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=330
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=330
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=313
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=313
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2. Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)  
Шифр конкурсу: FP7-PEOPLE-2011-IAPP 
Кінцевий строк подачі заявки: 07 грудня 2010 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Люди 
Пріоритет: Марі-Кюрі 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=314 
 

III. Програма “Ідеї” 
Програма “Ідеї”– новий напрям у Сьомій рамковій програмі. Його 
базова ідеологія – не лише сприяти дослідницькій співпраці між 
інституціями чи більшій міжнародній мобільності науковців, але й 
підтримувати найбільш інноваційні ідеї, що їх розробляють та втілюють 
європейські дослідники 
Докладніше: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 

 
Оголошено конкурси: 

1.Конкурси на отримання грантів «ERC Starting Researcher 
Grant»: 

1) Конкурс ERC-2011-StG 20101014 по розділу «фізичні та 
інженерні науки (physical sciences and engineering)» - прийом заявок до 
14 жовтня 2010  

2) Конкурс ERC-2011-StG 20101109 по розділу «науки про життя 
(life sciences)» - прийом заявок до 9 листопада 2010 

3) Конкурс ERC-2011-StG 20101124 по розділу «соціальні та 
гуманітарні науки (social sciences and humanities)» - прийом заявок до 
24 листопада 2010 року. 

«ERC Starting Researcher Grants» - спеціальні гранти для 
підтримки вчених на початковій стадії становлення їх наукової кар'єри: 
на виконання дослідницького проекту і/або формування наукового 
колективу. Підтримуються передові дослідження на теми, вибрані 
самими вченими, у всіх галузях науки і технологій, у тому числі в 
природно-технічних, соціо-економічних та гуманітарних науках. 

Детальніше: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=346 
 
 

IV. Програма “Можливості” 
Програма має на меті зміцнити дослідницький та інноваційний 
потенціал у Європі. Конкретними спрямуваннями програми є 
фінансування проектів, спрямованих на: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=314
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=314
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=346
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=346


 4 

розвиток дослідницької інфраструктури, розвиток дослідницької 
діяльності у малих та середніх підприємствах, розвиток дослідницького 
потенціалу європейських регіонів, інтеграцію дослідницької діяльності 
до структур європейського суспільства, підтримку послідовного 
розвитку дослідницької політики, міжнародна співпраця  
Докладніше: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html  
 

Оголошено конкурси: 
1. Розкриття та розвиток наукового потенціалу дослідних 
організацій у регіонах конвергенції ЄС і віддалених регіонах  
Шифр конкурсу: FP7-REGPOT-2011-1 
Кінцевий строк подачі заявки: 07 грудня 2010 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Можливості 
Пріоритет: Науково-дослідницький потенціал 
Детальніше: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=320 
 
2. Наука у суспільстві 2011  
Шифр конкурсу: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS 
Кінцевий строк подачі заявки: 25 листопада 2010 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю) 
Спеціальна програма: Можливості 
Пріоритет: Наука у суспільстві 
Детальніше: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=359 
 
3. Транснаціональне співробітництво між регіональними 
дослідними групами (Transnational cooperation between regional 
research-driven clusters)  
Шифр конкурсу: FP7-REGIONS-2011-1 
Кінцевий строк подачі заявки: 09 грудня 2010 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Можливості 
Пріоритет: Області знань 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=338 
 
4. Зміцнення європейський дослідних центрів в третіх країнах 
(Strengthening European research facilities in third countries - INCO-
LAB)  
Шифр конкурсу: FP7-INCO-2011-7 

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=359
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=359
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=338
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Кінцевий строк подачі заявки: 15 березня 2011 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю). 
Спеціальна програма: Можливості 
Пріоритет: Діяльність з міжнародного співробітництва 
Детальніше:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=353 
 

V. Наукові дослідження Euratom 
Метою програми Euratom є сприяння розбудові спільного 
європейського простору в галузі ядерної енергетики, підтримання 
вільного обміну ідеями, знаннями та науковцями, а також спрямування 
зусиль на досягнення безпеки ядерної енергетики, її надійності для 
навколишнього середовища та ефективності щодо 
витрат. 
Детальнішу інформацію щодо програми “Euratom” можна знайти на 
сторінці: 
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html  
 

Оголошено конкурс: 
Ядерна фізика, захист від радіації 
Шифр конкурсу: FP7-Fission-2011 
Кінцевий строк подачі заявки: 07 квітня 2011 року в 17:00:00 (за 
місцевим часом Брюсселю) 
Спеціальна програма: Європейське співтовариство з атомної енергії 
(Euratom)  
Тема: Nuclear Fission and Radiation Protection 
Детальніше: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsC
allPage&call_id=348  
 

Випуск № 155 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 – Божок Валерія 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
09.09.10 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=353
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=353
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
mailto:s.shukayev@kpi.ua

