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7 березня Європейський Союз привітав стотисячного 

учасника Дій Марі Склодовської-Кюрі, який виграв 

грант в рамках цієї програми.
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1. Передова наука (Excellent Science)

Ініціативи:

 Європейська дослідницька рада (ERC)

 Майбутні технології (FET)

 Дії Марії Склодовської-Кюрі

 Дослідницькі інфраструктури
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 Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie 

Actions) спрямовані на підтримку навчання, 

мобільності та розвитку кар’єри науковців як з країн 

Європейського Союзу, так і з інших країн світу.

 MSCA надають гранти на всіх етапах кар'єри 

дослідників – будь то аспіранти або 

висококваліфіковані дослідники – і заохочують 

транснаціональну, міжсекторальну та 

міждисциплінарну мобільність.

 MSCA відкриті для всіх галузей наукових досліджень та 

інновацій – від фундаментальних досліджень до 

виходу на ринок з інноваційним продуктом.

Бюджет: 1600 млн. € (2016 – 2017 рр.) – 800 млн. €/рік
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Напрями Дій Марії Склодовської-Кюрі

Innovative Training Networks 

(Мережі інноваційної підготовки)

ITN Високоякісне навчання у сфері досліджень в рамках

міжнародних і міждисциплінарних мереж,
промислової докторантури або спільної докторантури

Individual Fellowships

(Індивідуальні стипендії)

IF Можливість працювати над індивідуальними

науковими проектами у різних країнах і секторах, що
сприяє отриманню нових навиків

Research and Staff Exchange

(Обмін науковим та інноваційним
персоналом)

RISE Міжнародний та/або міжгалузевий обмін кадрами в

галузі досліджень та інновацій з метою розвитку

стабільного співробітництва для реалізації проектів і
передачі знань

Co-funding of programmes

(Співфінансування регіональних,

національних та міжнародних
програм)

COFUND Регіональні, національні або міжнародні програми, які

сприяють покращенню якості у сфері навчання,
мобільності і розвитку кар’єри науковців

European Researchers’ Night

(Європейська ніч науковців)

NIGHT Організація "Дослідницької ночі" по всій Європі, як

правило, в останню п'ятницю вересня. Підвищення

обізнаності громадськості про науково-дослідну та
інноваційну діяльністі
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Індивідуальні стипендії (IF)

Індивідуальні стипендії (IF)
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Індивідуальні стипендії (IF)

 Індивідуальні стипендії – один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований 

на розвиток творчого та інноваційного потенціалу досвідчених науковців, які 

прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати нові навички шляхом 

міжнародної та міжгалузевої мобільності.

Види стипендій:

 Європейські стипендії (European Fellowships – EF);

 Міжнародні стипендії (Global Fellowships – GF).

Індивідуальні стипендії (IF)
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Європейські стипендії (EF) поділяються на:

 Стипендії для відновлення кар'єри (Career Restart Panel – CAR) – надають 
фінансову підтримку науковцям, які бажають відновити роботу в Європі після 

перерви, наприклад, відпустка по догляду за дитиною; обов'язкова вимога –

стипендіат не повинен здійснювати наукову діяльність протягом 12 місяців до 

терміну подання проектних пропозицій на конкурс.

 Стипендії для повернення та реінтеграції в Європі (Reintegration Panel – RI) –
відкриті лише для громадян країн-членів ЄС, або асоційованих країн; надаються 

науковцям, які протягом тривалого періоду працюватимуть в Європі; фінансування 

надаватиметься в межах окремої панелі за багатопрофільною реінтеграцією.

 Стандартні європейські стипендії (Standard EF – ST).

 Стипендії для суспільства та підприємств (Society and Enterprise Panel – SE) –

відкриті для виконання проектів у неакадемічному секторі.

Індивідуальні стипендії (IF)
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Міжнародні стипендії (GF)

 Міжнародні стипендії передбачають 

відрядження в треті країни (з 

дотриманням відповідних правил 

мобільності) та обов’язкову фазу 

повернення до установи, яка приймає 

науковця (з країн-учасниць ЄС або 

асоційованих країн).

 Тривалість фази повернення – 12 

місяців.

Індивідуальні стипендії (IF)
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Цільова аудиторія

Досвідчені та талановиті науковці з науковим 

ступенем (doctoral degree)

Науковці з досвідом науково-дослідної роботи не 

менше чотирьох років (еквівалент повної 

зайнятості)

Індивідуальні стипендії (IF)
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Умови участі

 Консорціум не створюється. Фінансування отримує бенефіціар –

юридична особа, заснована в державі-учасниці ЄС або 

асоційованій країні, яка приймає науковця під час виконання 

проекту (бенефіціар у Стипендіях для суспільства та підприємств 

повинен бути з неакадемічного сектору).

 Проектна пропозиція подається від установи, яка прийматиме 
науковця (науковий керівник/куратор установи, яка приймає, 

спільно з науковцем-аплікантом). Вибір тематики досліджень 

здійснює куратор/науковий керівник установи, яка прийматиме 

науковця, спільно з аплікантом.

Індивідуальні стипендії (IF)
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Умови участі

Відповідно до тематики наукових досліджень проектні пропозиції можуть 

подаватись до одного з восьми комітетів оцінювання (evaluation panels):

 хімія (Chemistry, CHE)

 суспільні та гуманітарні науки (Social Sciences and Humanities, SOC)

 економіка (Economic Sciences, ECO)

 інформатика і техніка (Information Science and Engineering, ENG)

 навколишнє середовище та науки про Землю (Environment and Geosciences, ENV)

 біологічні науки (Life Sciences, LIF)

 математика (Mathematics, MAT)

 фізика (Physics, PHY)

Індивідуальні стипендії (IF)
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Індивідуальні стипендії (IF)
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План розвитку наукової кар’єри

Узгоджується План розвитку наукової кар’єри (Career Development 

Plan), який повинен містити опис:

 наукової роботи;

 довготривалих кар’єрних цілей (більше 5 років);

 короткотривалих цілей (1-2 роки):

 публікації, що плануються;

 тренінги;

 заявки на стипендії;

 …

Індивідуальні стипендії (IF)
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Індивідуальні стипендії (IF)

http://ec.europa.eu/assets/eac/msca/funded-projects/how-to-manage/funded-projects/how-to-manage/itn/career_development_plan.doc
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Вимоги мобільності

Обов’язкова вимога – міжнародна мобільність (підтримується також 

міжсекторальна мобільність – cross-sectoral mobility).

 Для здобуття стандартних європейських стипендій – науковець не

повинен проживати або здійснювати основну діяльність в країні 

установи, яка прийматиме, більше 12 місяців упродовж трьох років 

до кінцевого терміну подання проектних пропозицій на конкурс.

 Для здобуття стипендій для відновлення кар'єри – науковець не

повинен проживати або здійснювати основну діяльність в країні 

установи, яка прийматиме, більше 36 місяців упродовж п'яти років 

до кінцевого терміну подання проектних пропозицій на конкурс.

Індивідуальні стипендії (IF)
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Індивідуальні стипендії (IF)

Фінансування

 Фінансування отримує установа, яка приймає стипендіата (як 

правило, установа однієї з країн Європи). Покриваються витрати 

на проживання, дорожні витрати, витрати на утримання сім’ї, а 

також витрати на науково-дослідну роботу, накладні витрати.

 Щорічні базові ставки для розрахунку витрат на проживання 

науковців (з усіма вирахуваннями відповідно до національного 

законодавства) для досвідчених науковців: 55 800 EUR/рік
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Умови участі

 Бенефіціар може залучати (recruit) науковців лише на підставі трудового 

договору або прямого договору (equivalent direct contract) з повним соціальним 

пакетом (який включає: лікарняні, відпустку по догляду за дитиною, допомогу 

безробітним та з інвалідності, право на пенсію, виплати у разі нещасних випадків 

на виробництві чи професійних захворювань), крім випадків, коли таке 

заборонено національним законодавством.

 У випадку якщо немає можливості укласти трудовий договір, бенефіціар повинен 

залучати науковців на підставі «фіксованого розміру стипендії» (fixed-amount 
fellowship). У цьому випадку витрати науковця на проживання буде зменшено 

вдвічі, і бенефіціар повинен переконатися в тому, що науковець володіє 
мінімальним соціальним пакетом.

Індивідуальні стипендії (IF)
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Індивідуальні стипендії (IF)

Умови участі

 Максимальна тривалість проекту: тривалість стипендії (від одного до двох 

років).

 Максимальна тривалість відряджень (може використовуватись повністю 

або поділятись на періоди) залежно від тривалості стипендії:

 три місяці при тривалості стипендії ≤ 18 місяців.

 шість місяців при тривалості стипендії > 18 місяців.

 Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії 

(малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи.

 Галузь досліджень: довільна (крім галузей, зазначених в угоді Євроатом).
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Очікуваний результат

 на рівні науковця:

 збільшення навичок, покращення обміну знаннями, забезпечення новими перспективами кар’єрного росту в 
неакадемічному секторі;

 у довгостроковій перспективі – збільшення кількості знань та ідей, перетворених на товари та послуги;

 збільшення внеску в економіку та суспільство, заснованих на знаннях (knowledge-based economy and society);

 на рівні установи:

 зміцнення співпраці;

 покращення трансферу знань;

 підвищення потенціалу задіяних установ;

 на рівні системи:

 збільшення міжнародної, міждисциплінарної та міжсекторальної мобільності дослідників Європи;

 зміцнення людських ресурсів Європи, краща підготовка дослідників;

 покращення інформування суспільства про результати наукових досліджень;

 підвищення якості наукових досліджень та інновацій для зростання конкурентоспроможності Європи.

Індивідуальні стипендії (IF)

21



Структура проектної пропозиції

Частина А – адміністративні форми, які містять загальну інформацію за проектом, відомості про 
учасників та бюджет проекту; 

Частина B:

 Титульна сторінка 

 Зміст 

 Список учасників 

 Розділ 1. Резюме проектної пропозиції (Summary) 

 Розділ 2. Якість проекту (Excellence) 

 Розділ 3. Вплив проекту (Impact) 

 Розділ 4. Виконання проекту (Implementation) Схема Ганта (Gantt Chart) 

 Розділ 5. CV досвідченого науковця (CV of Experienced Researcher) 

 Розділ 6. Можливості установ-учасниць (Capacity of the Participating Organisations) 

 Розділ 7. Етичні аспекти (Ethics Issues). 

Вимоги до оформлення:

 мінімальний розмір шрифту — 11, рекомендований тип шрифту — Arial, Times New Roman; 

 поля сторінки — не менше 15 мм. 

 максимальний обсяг проектної пропозиції — 10 сторінок.

Індивідуальні стипендії (IF)

22



Конкурс на Індивідуальні стипендії на 

2017 рік

Індивідуальні стипендії (IF)

Конкурс Дата відкриття Дата завершення
Бюджет 

конкурсу

MSCA-IF-2017 11 квітня 2017 р. 14 вересня 2017 р. 248,7 млн. євро

Типи дій:

 CAR – Career Restart panel

 RI – Reintegration panel

 SE – Society and Enterprise panel

 ST – Standard EF

 GF – Global Fellowships 
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Індивідуальні стипендії (IF)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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Індивідуальні стипендії (IF)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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Пошук
приймаючої

установи

Підготовка 
пропозиції

Подача
пропозиції 

установою, що 
приймає

Корисні посилання для подачі заявки:

 Робоча програма на 2016-2017 рр.: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2

020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf

 Конкурс на Індивідуальні стипендії:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk

top/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html

 Шаблон плану розвитку наукової кар’єри: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/msca/funded-

projects/how-to-manage/funded-projects/how-to-

manage/itn/career_development_plan.doc

 Шаблони проектної заявки:

http://ncp.kpi.ua/documents/templates/Marie_Curie_t

emplates.zip
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/assets/eac/msca/funded-projects/how-to-manage/funded-projects/how-to-manage/itn/career_development_plan.doc
http://ncp.kpi.ua/documents/templates/Marie_Curie_templates.zip


Корисні посилання

 Marie Skłodowska-Curie actions: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 Асоціація учасників програми дій Марі Склодовської-Кюрі: https://www.mariecuriealumni.eu/home

 Research Executive Agency (REA): https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-
agency_en

 Відкриті конкурси: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 Умови участі: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

 Покроковий он-лайн посібник для учасників:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html

 Портал для учасників Горизонт 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 Список національних контактних пунктів:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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Нещодавно було підписано Меморандум про взаєморозуміння між 

Радіотехнічним факультетом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Факультетом 

електротехніки Чеського технічного університету.

Партнери також хотіли б розпочати співпрацю з:    

 інститутом прикладного і системного аналізу;

 факультетом інформатики та обчислювальної техніки;

 факультетом електроніки;

 та іншими факультетами і відділеннями нашого університету за 

напрямом підготовки «Електротехніка» та «Інформатика».

Більш детальна інформація про Чеський технічний університет:

http://www.fel.cvut.cz/en/



Напрями співпраці

 Академічна мобільність (програма Erasmus+)

 Наукове співробітництво

 Scholarships

(http://www.fel.cvut.cz/en/education/nikola-

sohaj-scholarships.html)
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http://www.fel.cvut.cz/en/education/nikola-sohaj-scholarships.html


Контакти

prof. Pavel Ripka

 Dean of Czech Technical University Faculty of Electrical Engineering

 address: Technicka 2, room A4-104 166 27 Praha 6, Czech Republic 

 phone: +420-224 352 850

 fax: +4202 33339929

 http://www.fel.cvut.cz/en/glance/ripka.html
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Орієнтовна дата зустрічі: 19 червня 2017 року

http://www.fel.cvut.cz/en/glance/ripka.html


Дякую за увагу!
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