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Результати виконання програми імені Марії 

Склодовської-Кюрі (MSCA) за період 2007-2013 рр.

 23% учасників працююсь у промисловому секторі. З них 34%

працюють на малих та середніх підприємствах

 38% учасників – жінки

 90% учасників працевлаштовані через два роки після отримання 

стипендії

 9 з 10 основних європейських інвесторів у сфері досліджень та 

розроблення беруть участь у програмі MSCA

 У програмі MSCA беруть участь 2/3 з 500 найкращих університетів 

світу згідно Шанхайського рейтингу

 Представники більше ніж 130 національностей та приймаючі 

організації з 80 країн

 Третина дослідників, що беруть участь у програмі імені Марії 

Склодовської-Кюрі – не з Європейського Союзу
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Результати участі України у програмі Дії Марі 

Склодовської-Кюрі за період 2007-2014 рр.

 Кількість дослідників-учасників: 1131

 Загальний бюджет проектів: 6,1 млн євро

 Кількість організацій-учасниць: 99

 Кількість підтриманих проектів: 79

 Кількість науковців-іноземців, що приїхали за обміном: 
862

 Топ-5 країн відвідування українськими науковцями у 
рамках програми: Польща, Великобританія, Франція, 
Німеччина, Естонія
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1. Передова наука

Ініціативи:

Європейська дослідницька рада (ERC)

Майбутні технології (FET)

Дії Марії Склодовської-Кюрі

Дослідницькі інфраструктури
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Marie Skłodowska Curie Actions in Horizon 2020: 

€6.2 billion budget

In the Excellence Science Pillar

Funds ALL RESEARCH AREAS 
(no thematic calls or priorities)

Implemented via Annual 
Calls for Proposals

Marie 
S-Curie 
Actions

Training

MobilityCareer



Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)

 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 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 областей наукових досліджень та 

інновацій, від фундаментальних досліджень до виходу на 

ринок з інноваційним продуктом.

Бюджет: 2871 млн. € (2018 – 2020 рр.)  957 млн. €/рік

6



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 і\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

Напрями Marie Sklodowska Curie Actions
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Країни учасники:

MS (Member States): Країни ЄС

AC (Associated Сountries):

Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, 

F. Y. R. of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, 

Israel, Moldova, Switzerland, Україна

TC (Third Country): Інші країни

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)



Бенефіціари

це установи, які підписують Грантову Угоду

є повноправними партнерами мережі,

відповідальними за виконання спільного проекту

(зокрема, за реалізацію спільних навчальних

програм, прийом та підготовку науковців,

організацію можливих відряджень).

Установи-

партнери

це установи, які не підписують Грантову

Угоду

не одержують прямого фінансування, проте

залучені до виконання проекту, забезпечуючи

процес навчання (без права зараховувати на

навчання) та прийом науковців в період

відряджень. Витрати за участь установ-

партнерів у проекті відшкодовують бенефіціари.

Учасники
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10 Подає заявку установа -

приймаюча сторона

Ви подаєте заявку       

особисто, установа де 

Ви працюєте надає

підтвердження

інформації

Подає заявку установа, 

яка фінансує та керує

освітніми програмами

(Університет, Інститут, 

Міністерство)

Ви маєте менше 4-х років 

наукового стажу та не 

маєте наукового ступеню.

(наприклад Ви навчаєтесь 

в аспірантурі, PhD)

Early stage researcher

MSCA-RISE-2017: Research 

and Innovation Staff 

Exchange

Deadline: 05 April 2017

MSCA-COFUND-2017: Co-

funding of regional, national 

and international 

programmes

Deadline: 28 September 2017

Ви маєте більше 4-х років 

наукового стажу, та маєте 

ступіть доктора наук або 

PhD

Experienced researchers

MSCA-RISE-2017: Research 

and Innovation Staff 

Exchange

Deadline: 05 April 2017

MSCA-IF-2017: Individual 

Fellowships

Deadline: 14 September 2017

MSCA-COFUND-2017: Co-

funding of regional, national 

and international 

programmes

Deadline: 28 September 2017

Ви займаєте

адміністративну посаду 

або відноситесь до 

технічного персоналу

MSCA-RISE-2017: Research 

and Innovation Staff 

Exchange

Deadline: 05 April 2017

Хто може брати участь?



Пошук конкурсу на Порталі Учасників
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7 березня 2017 р. Європейський Союз привітав 

стотисячного учасника Дій Марі Склодовської-Кюрі, 

який виграв грант в рамках цієї програми.
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ITN: Innovative 
Training 

Networks
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Мета — підтримка високоякісного навчання (здобуття

наукового ступеня) в галузі інноваційних досліджень у

межах:

Європейських мереж підготовки (European Training

Networks, ETN);

Європейської промислової докторантури (European

Industrial Doctorates, EID);

Європейської спільної докторантури (European Joint

Doctorates, EJD).

Цільова аудиторія — науковці-початківці (early-stage

researchers) з досвідом науково-дослідної роботи менше

чотирьох років (еквівалент повної зайнятості) без наукового

ступеня. Обмежень щодо країни проживання та

національності учасників немає

Мережі інноваційної підготовки (ITN)

14



Умови участі:

Мінімальна кількість установ (партнерів) для створення

мереж спільної підготовки наукових кадрів:

 ETN: три установи з різних країн-членів ЄС, або 

асоційованих країн;

 EID: дві установи з різних країн-членів ЄС, або 

асоційованих країн (одна академічна установа, яка 

має право присуджувати наукові ступені та одна 

неакадемічна установа [перевага надається під-

приємству]);

 EJD: три установи з різних країн-членів ЄС, або 

асоційованих країн.

Мережі інноваційної підготовки (ITN)
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Мережі інноваційної підготовки (ITN)

Фінансування від ЄС: Фінансуються витрати на:

 підготовку науковця в термін до трьох років (з 

науковцем укладається контракт, за яким він 

отримує щомісячну допомогу на проживання, 

соціальне страхування, покриття витрат, 

пов’язаних з мобільністю, та матеріальну допо-

могу на утримання сім’ї);

 науково-дослідну роботу, організацію спільних 

заходів і конференцій, а також мережеві 

витрати;

 управління та накладні витрати (overheads).

16



Мережі інноваційної підготовки (ITN)

Максимальна тривалість проекту – чотири роки.

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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Європейська промислова докторантура
European Industrial Doctorates (EID)

 Мета - підготовка висококваліфікованих науковців у галузі інноваційних 

досліджень та здобуття науково-технологічних знань.
 Мінімальний консорціум - 2 установи з різних країн-членів ЄС або 

асоційованих країн (одна академічна установа, яка має право 

присуджувати наукові ступені та одна неакадемічна установа [перевага 

надається підприємству]). 
 Типовий склад консорціуму — 2-3 бенефіціари + установи-партнери (у  

необмеженій  кількості). 
 Підготовка здійснюється під спільним керівництвом/кураторством 

представників академічного і неакадемічного секторів. 
 Кожен науковець, який вступить до докторантури, повинен:
─ бути зарахованим на навчання в одну з установ академічного сектора 

(державні або приватні вищі навчальні заклади, які мають право 

присуджувати наукові ступені, науково-дослідні установи);
─ проводити щонайменше 50% свого часу в установі неакадемічного сектора 

(малі та середні підприєм-ства, інші неакадемічні установи);

─ перебувати у відрядженнях у термін, що не перевищує 30% від загальної 

тривалості навчання.
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Європейська спільна докторантура
European Joint Doctorates (EJD)

Мета — підготовка висококваліфікованих науковців у галузі 

інноваційних досліджень шляхом створення спільних докторських 

програм, при успішному завершенні яких присуджуються 

спільні, подвійні або мультидокторські ступені.
Мінімальний консорціум — 3 установи з різних країн-членів ЄС, 

або асоційованих країн. 
 Типовий склад консорціуму — 4-8 бенефіціарів + установи-

партнери (у необмеженій кількості). 
 Підготовка здійснюється шляхом створення спільної структури 

управління (зокрема, підготовка здійснюється під спільним 

керівництвом/ кураторством учасників). 
 Кожен науковець, який вступить до докторантури повинен: 
─ бути зарахованим на спільну докторську програму; 

─ здійснити короткострокові відрядження на період, що не 

перевищує 30% від загальної тривалості навчання; 

─ брати участь в мобільності в межах кількох країн. 

19



Європейські мережі підготовки 
European Training Networks (ETN)

Мета — Підготовка висококваліфікованих науковців у галузі 

інноваційних досліджень

Мінімальний консорціум — 3 установи з різних країн-членів ЄС 

або асоційованих країн. 

Типовий склад консорціуму — 6-10 бенефіціарів (установи 

академічного і неакадемічного секторів) + установи-партнери (у 

необмеженій кількості).

Завдання: 

- кожен бенефіціар повинен зарахувати на навчання хоча б 

одного науковця-початківця; 

- розроблення міжгалузевих та міжсекторальних програм 

підготовки науковців. 

Мережі інноваційної підготовки (ITN)
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Види діяльності: 

1. Науково-дослідна та навчальна діяльність: 
 здійснення підготовки шляхом проведення досліджень 

(виконання індивідуальних проектів, включаючи 

мобільність між різними секторами); 
 організація навчальних заходів у рамках мережі 

(семінари, літні школи); 
 проведення структурованих навчальних курсів 

(консультації, лекційні курси), розроблення навчальних 

програми (спільних навчальних планів, спільних Ph.D 

програм тощо); 
 обмін знаннями між учасниками мережі 

(міжсекторальні візити та відрядженння); 
 запрошення/візити науковців з академічного та 

неакадемічного секторів. 
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Види діяльності (продовження): 

2. Відрядження: установа, яка відряджає, оплачує дорожні та 

добові витрати. 

3. Мережева діяльність: 
 організація наукових зустрічей або зустрічей адміністративно-

управлінського персоналу мережі; 
 візити та відрядження партнерів мережі з метою обміну 

знаннями; 
 запрошення зовнішніх експертів; 
 участь науковців, зарахованих на навчання в межах ІTN, у 

міжнародних конференціях і семінарах; 
 використання ресурсів Інтернет, e-mail та відео-конференцій; 
 співпраця з іншими мережами інноваційної підготовки та 

науковими групами; 
 організація заключної конференції мережі. 

4. Комунікація та інформування: 

5. Залучення громадськості: інформування громадськості про 

діяльність за проектом та її результати
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ITN 2014 

Funded ETN Project:

REMEDIATE – “Improved decision-
making in contaminated land site 
investigation and risk assessment

€3.725 million

10 Beneficiaries

5 Countries

15 Partner Organisations (1 
each from US and CA)

Queen's 
University 

Belfast 
(UK/NI)

DCU 
(IE)

Cranfield 
University 

(UK)

Univ. 
Duisburg-
Essen (DE)

Tech. Univ. 
Dortmund 

(DE)

Copenhage
n Univ. (DK)

Univ. of 
Torino 

(IT)

Supren
GMBH 
(DE)

IWW 
Zentrum
Wasser

(DE)

T.E. 
Laboratories 

(IE)

Dr. Jennifer Brennan MSCA 2016-2017



ITN 2014 

Funded EID Project:

MET-A-FOR – “Metabolomic 
analysis for the forensic 

detection of drugs of abuse in 
performance and food 

producing animals ”

€820k

No Partner Organisations

Queen's 
University 

Belfast 

(UK/NI)

Irish 
Laboratory 
Diagnostics 

Services 
Ltd. (IE)

Dr. Jennifer Brennan MSCA 2016-2017



ITN 2014 

Funded EJD Project:

EDEN – “European 
Dry Eye Network”

€2.5 million

3 Partner Organisations 
(incl. Bausch and Lomb)

Univ. 
Valen

cia 
(ES)

Univ. 
Compluten
se Madrid 

(ES)

Aston 
Univ. 
(UK)

Wroclaw 
Polytechn

ic (PL)

Optegra
Mvz

Gmbh
(DE)

Dr. Jennifer Brennan MSCA 2016-2017



Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-ITN-2018: 

Innovative Training 

Networks
13 Sep 2018 15 Jan 2019 400

MSCA-ITN-2018 -

MSCA-ITN-EID 

European Industrial 

Doctorates

13 Sep 2018 15 Jan 2019 35

MSCA-ITN-2018 -
MSCA-ITN-EJD 
European Joint 

Doctorates

13 Sep 2018 15 Jan 2019 35

Календар конкурсів:

Marie Skłodowska-Curie

Innovative Training Networks

Success rates: 

• ETN 6.3%

• EJD 9.2%

• EID 9.6% 
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Individual Fellowships
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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 навики шляхом міжнародної та 

міжгалузевої мобільності.

Види стипендій:
 Європейські стипендії (European Fellowships – EF);

 Міжнародні стипендії (Global Fellowships – GF).
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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).

 Стипендії для суспільства та підприємств (Society and Enterprise 

Panel) – відкриті для виконання проектів у неакадемічному секторі.

Індивідуальні стипендії (IF)
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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), або з досвідом науково-дослідної 

роботи не менше чотирьох років (еквівалент 

повної зайнятості).

Обмежень щодо країни проживання та 

національності учасників немає.

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 науков-

цем/аплікантом). Вибір тематики досліджень 

здійснює куратор/науковий керівник установи, яка 

прийматиме науковця, спільно з аплікантом.

Індивідуальні стипендії (IF)
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Умови участі (продовження):

• 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 (LifeSciences(LIF)), 

математика (Mathematics (MAT)) та фізика (Physics (PHY)).

• Також узгоджується План розвитку наукової кар’єри (Career 

Development Plan), який повинен містити опис: наукової роботи; 

діяльності, спрямованої на професійну підготовку і кар’єрний 

ріст апліканта, в тому числі тренінги, планування публікацій та 

участь у конференціях.

• Обов’язкова вимога – міжнародна мобільність (підтримується 

також міжсекторальна мобільність [cross-sectoral mobility]).
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Індивідуальні стипендії (IF)

Вибір тематичного напряму



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;

…
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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:
 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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 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.

 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.

 Щорічні базові ставки для розрахунку витрат на проживання науковців (з

усіма вирахуваннями відповідно до національного законодавства) для

досвідчених науковців (IF): 55 800 EUR/рік

Індивідуальні стипендії (IF)
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 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 ≤ 18місяців.

 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).

Індивідуальні стипендії (IF)
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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)
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Як подати заявку? Індивідуальні стипендії (IF)
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Підтверджуємо, що хочемо подавати 

заявку саме за цим конкурсом
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Завантажуємо шаблон 

заявки на свій комп’ютер



Структура проектної пропозиції

Частина А — адміністративні форми, які містять загальну інформацію за

проектом, відомості про учасників та бюджет проекту;

Частина В: 
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 шрифта — 11, рекомендований тип шрифта — Arial, Times

New Roman; 

 поля сторінки — не менше 15 мм. 

 максимальний обсяг проектної пропозиції — 10 сторінок (включно з CV науковця

та додатками). 
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-IF-EF-ST Standard 

European Fellowships

MSCA-IF-EF-CAR Career 

Restart panel

MSCA-IF-EF-RI 
Reintegration panel

12 Apr 2018 12 Sep 2018 220

MSCA-IF-EF-SE Society 

and Enterprise panel 12 Apr 2018 12 Sep 2018 8

MSCA-IF-GF Global 

Fellowships 12 Apr 2018 14 Sep 2018 45

Календар конкурсів:

Marie Skłodowska-Curie

Individual Fellowships 

Success rates:

EF ~ 18%;

GF ~ 11%
46



Ідентифікатор 

конкурсу — H2020-

MSCA-RISE-2017 

Максимальна 

тривалість проекту — 4 

роки 

Дата відкриття —
01.12.2016 

Дедлайн — 05.04.2017

Обмін науковим та інноваційним персоналом (RISE)

Мета — підтримка мобільності (міжнародний і

міжсекторальний обмін) персоналу установ в

межах здійснення спільної науково-дослідної

або інноваційної діяльності, а також

стимулювання співробітництва в різних

галузях знань між освітніми (академічними) та

неакадемічними установами різних країн

світу.

Цільова аудиторія — науковий та

інноваційний персонал установ (від аспірантів

до досвідчених науковців; адміністративно-

управлінський та технічний персонал).

Обмежень щодо країни проживання та

національності учасників немає.
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Умови участі:
Мінімальна кількість установ (партнерів) – три установи (дві устано-
ви з різних країн-членів ЄС/асоційованих країн + одна установа з 
третьої країни, або три установи з різних країн-членів 
ЄС/асоційованих країн [одна з яких академічна і одна 
неакадемічна установа]).
Тривалість відрядження – від одного до дванадцяти місяців. Після 
закінчення терміну відрядження особа повинна повернутись до 
установи, яка відряджала, для здійснення обміну досвідом (транс-
феру знань).
Фінансування від ЄС – фінансуються витрати на відрядження.
Максимальна тривалість проекту – чотири роки.
Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, 
компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні 
установи.
Галузь досліджень – довільна (крім галузей, зазначених в угоді 
Євроатом).

Обмін науковим та інноваційним персоналом (RISE)
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MSCA-RISE 

Проектні пропозиції оцінюють за трьома критеріями, 

кожен за п’яти бальною шкалою: 
 Якість проекту (Excellence, важливість 50%); 
 Вплив проекту (Impact, важливість 30%); 
 Виконання проекту (Implementation, важливість 20%). 

Заходи повинні передбачати здійснення спільної 

діяльності, організацію семінарів і конференцій, а 

також сприяти розвитку кар’єри персоналу, залученого 

до проекту. 

Обмін науковим та інноваційним персоналом (RISE)
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RISE 2014 Call – “All European” Project

‘WASTCArD’ - Wrist and arm sensing technologies for cardiac arrhythmias 
detection in long term monitoring.

4 countries (all Europe), 3 academic, 3 non-academic

University of 

Ulster (UK/NI)
INSA Lyon (FR)WIT (IE)

SD Informatics 

Ltd. (Croatia)

Intelesens Ltd. 

(UK/NI)

Southern 

Health and 

Social Care 

Trust (UK/NI)

Academic

Non-Academic

Dr. Jennifer Brennan MSCA 2016-2017



Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-RISE-2019
Research and

Innovation Staff

Exchange

4 Dec 2018 2 Apr 2019 80

Календар конкурсів:

Marie Skłodowska-Curie

Research and Innovation Staff Exchange

Success rates:

RISE ~ 26% (2015)
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Мета — сприяння реалізації регіональних,

національних та міжнародних програм для

розвитку людських ресурсів в галузі наукових

досліджень та інновацій.

Цільова аудиторія — науковці-початківці та

досвідчені науковці. Обмежень щодо країни

проживання та національності учасників

немає.

Конкурс відкритий для установ, заснованих в

країнах-членах ЄС, або асоційованих країнах,

які здійснюють фінансування/ управління

стипендій-ними/докторськими програмами.

Співфінансування регіональних, національних

та міжнародних програм (COFUND)

Ідентифікатор конкурсу —

MSCA-COFUND-2018

Тематика конкурсу: 

MSCA-COFUND-DP

MSCA-COFUND-FP 

Дата відкриття – 12.04.2018

Дедлайн – 27.09.2018
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Умови участі: Проектні пропозиції подає установа, що 

співфінансуватиме програму (типи програм: програма зі здобуття 

наукового ступеня; надання стипендій та грантів). Обов’язкова 

вимога – міжнародна мобільність (підтримується також 

міжсекторальна мобільність).

Фінансування від ЄС: Фінансування надаватиметься у формі 

фіксованої суми для кожного науковця (як додаткова сума до 

витрат на проживання та витрат на управління в межах програми).

Тривалість проекту: від трьох до п'яти років.

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

компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні 

установи.

Галузь досліджень – довільна (крім галузей, зазначених в угоді 

Євроатом).

Співфінансування регіональних, національних

та міжнародних програм (COFUND)53



MSCA-COFUND-DP 
Doctoral Programmes (ESR)
Докторські програми повинні бути спрямовані на розвиток і 
розширення професійних навиків науковців-початківців. 
При оцінюванні проектних пропозицій враховуватимуться 
інноваційні елементи запропонованої програми та співпраця 
якомога більшого кола партнерів (у тому числі установ з 
неакадемічного сектора). 

MSCA-COFUND-FP 
Fellowships Programmes (ER)
Стипендійні програми повинні бути спрямовані на навчання та 
розвиток кар’єри досвідчених науковців. 

Проектні пропозиції подаються за новими або існуючими 
програмами, що розраховані на кілька років та проводяться на 
регіональному, наці-ональному або міжнародному рівнях.

Співфінансування регіональних, національних та 

міжнародних програм (COFUND)54



Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-COFUND-

2017 (MSCA-

COFUND-DP) 
12 Apr 2018 27 Sep 2018 30

MSCA-COFUND-

2017 (MSCA-

COFUND-FP) 
12 Apr 2018 27 Sep 2018 50

Календар конкурсів: Marie Skłodowska-Curie 

Co-funding of regional, national and international 

programmes
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Award Holder Programme
EU 

Contribution
Own 

Contribution

University College Dublin
(Університетський 

коледж міста Дублін)

TopMed10 €0.89M €1.2M

• Дослідницька тематика: персоналізована медицина

• Програма виконувалась Conway Institute, Systems Biology Ireland and the 
Charles Institute

• Надаються 10 стипендій для досвідчених дослідників для роботи у UCD –
всі стипендії можуть включати відрядження за межі Ірландії

• MSCA COFUND забезпечений 30% спів-фінансування від Комісії

• 70% власного фінансування надходить від об'єднання фінансування
досліджень, які проводяться не в рамках "Горизонт 2020" в рамках Conway, 
SBI та CI

UCD Success

http://www.ucd.ie/topmed10/ Dr. Jennifer Brennan MSCA 2016-2017
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Funding Model
Categories 

of

eligible costs

Marie 

Skłodowska-
Curie action

Costs of researchers/seconded staff 

member
PER MONTH

Institutional costs
PER MONTH

Living 

allowance

(a)

Mobility 

allowance

(b)

Family 

allowance
(c)

Top-up 

allowance
(d)

Research, 

training and 

networking 

costs
(a)

Manageme

nt and 

indirect 

costs
(b)

ITN
(100%)

3 110 600 500 -- 1 800 1 200

IF
(100%)

4 650 600 500 -- 800 650

RISE
(100%)

-- -- -- 2 000 1 800 700

COFUND
(50%)

ESR: 3 710
ER:  5 250

-- -- -- -- 650

NIGHT: Coordination and Support Action (100% eligible direct costs, 25% indirect costs)
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Criterion Weighting Priority
(ex-aequo) 

Excellence 50% 1

Impact 30% 2

Implementation 20% 3

Evaluation Criteria

Найменше значення загальної оцінки – 70%
Порогових оцінок за критеріями немає
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IF !

ITN !

Work Programme !

Правила участі у MSCA
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Корисні посилання

REA проводить менеджмент майже половини всіх європейських

грантів, а також надає підтримку у відборі проектних пропозицій для

надання фінансування. Створене Європейською комісією, Агентство

має на меті максимізувати ефективність і внесок європейських

досліджень та інновацій.

Головні завдання Агентства:

 Надання ефективної підтримки заявникам, грантоотримувачам

та незалежним експертам;

 Встановлення тісного контакту з кінцевими бенефіціарами.

REA робить практичний внесок у досягнення цілей Інноваційного

союзу, флагманської ініціативи ЄС, що є частиною стратегії Європа

2020. http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm

Research Executive Agency (REA) –організація, 

відповідальна за впровадження програми Дії Марії

Склодовської-Кюрі. 
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Marie Skłodowska -Curie actions:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

Асоціація учасників програми дій Марі Склодовської –Кюрі:

https://www.mariecuriealumni.eu/home

Research Executive Agency (REA)

http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm

Робоча програма на 2014 -2015 рр.: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617603-

part_3_msca_v2.0_en.pdf

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_po

ints.html

Корисні посилання
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Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,               

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171

Департамент міжнародного співробітництва, відділ 

міжнародних проектів

тел./факс: +38 044 204 80 19

тел.:           +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua

http://www.ipd.kpi.ua
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