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Чому варто брати участь у міжнародних 
проєктах?

• реалізація власних творчих ідей…

• досягнення міжнародного визнання…

• підвищення професійного рівня…

• кар’єрнє зростання…

• гідна фінансова винагорода…

• розширення контактів із зарубіжними фахівцями…

• знайомство з іншими культурами та країнами...



Чим вам може допомогти відділ 
координації міжнародної проєктної

діяльності?

Оголошення
про актуальні 

конкурси проєктів

Підтримка
в пошуку партнерів

Індивідуальні 
консультації
з усіх питань

Семінари та 
воркшопи 
з проєктної
діяльності

Інформаційні 
матеріали 

стосовно 
міжнародних 

програм

Допомога
в написанні заявок

Реєстрація 
проєктних

пропозицій 
для рейтингу НПП

Оформлення
пакетів конкурсних 

документів

Наш сайт: ipd.kpi.ua



Як зареєструвати проєктну пропозицію в 
системі внутрішнього обліку КПІ ім. Ігоря 

Сікорського?



Або за посиланням https://forms.gle/f3GKEspaMZnHZGcL7
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Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"

Функцію

"консультанта" за 

широким 

спектром питань

може відігравати

веб-ресурс, 

створений в 2020 

році силами ДМС, 

– "Інтермозаїка"

https://intermozaika.kpi.ua/
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Участь університетів України
у Програми «Горизонт 2020»



Назва проєкту Факультет

UKRAINE (UKraine Replication, Awareness and INnovation based on 
EGNSS)

ІТС, ФММ

TeacHy (Teaching Fuel Cell and Hydrogen Science and Engineering 
Across Europe within Horizon 2020)

ІФФ

KATY (Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for 
Humanity)

ФЕЛ, ФІОТ

Electro-Intrusion (Simultaneous transformation of ambient heat and 
undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during 
non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores)

ІЕЕ

AMMODIT (Approximation Methods for Molecular Modelling and 
Diagnosis Tools)

ФПМ

MagIC (Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional 
aspects of spin wave dynamics)

ФМФ

Проєкти КПІ за Програмою ЄС «Горизонт 2020»
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ФАКС (ІАТ)

ФБМІ

ФЕЛ

ФІОТ

ФММ

ФМФ

ФПМ

ФТІ

ХТФ

Подання проєктних заявок підрозділами КПІ

16 березня 2021
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Всього заявок – 62.
Підтриманих проєктів – 6.



Що таке програма «Горизонт Європа»?
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Як взяти участь у програмі «Горизонт Європа?

Всі конкурси публікуються на порталі можливостей
фінансування та тендерів (Funding and Tender Opportunities
Portal)

Проєктні пропозиції подаються через цей портал. Потрібно:
• Знайти конкурс;
• Створити обліковий запис на порталі та зареєструвати свою

організацію;
• Знайти партнерів;
• Подати проєктну пропозицію

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Де знайти інформацію про конкурси?   
13



Де знайти інформацію про конкурси?   



Де знайти інформацію про конкурси?   

Обираємо 
конкурс зі 

списку



Пошук партнерів через портал 
Funding & tender opportunities



Пошук партнерів через портал 
Funding & tender opportunities
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Пошук партнерів через портал 
Funding & tender opportunities



19



20



We are the Lab of Buildings Energy Performance. We are experienced in building energy 
modeling, thermal comfort modeling, daylight modeling, CFD simulations. We took part in the 
harmonization of EN norms on building energy performance. We provide educational and 
accreditation services for building energy performance specialists. We can be a scientific 
partner for the development of building energy certification, an expert in building energy 

performance, and a knowledge transfer partner.

21

Зразок заявки на пошук партнерів (ІЕЕ)

Завдяки поданій заявці команду ІЕЕ запрошено до проєкту RISES
(Raising Interest in Sustainable Energy Skills in the building sector), 

який було подано у вересні 2020 р.



Які конкурси будуть відкриті за програмою 
«Горизонт Європа» 

в галузі матеріалознавства ?

З 12.10.21 до 30.03.22 будуть відкриті 
конкурси з ідентифікаційним кодом
HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE

Як знайти їх в програмі?

• Pillar 2: Global Challenges and 
Industrial Competitiveness

↓
• Cluster 4: Digital, Industry and Space 

(= CL4)
↓

• Destination: Increased autonomy in 
key strategic value chains for resilient 
industry (= RESILIENCE)



Дослідження Розробка Інновація Комерціалізація

Фундаментальні 
дослідження

Аналіз
здійсненності

Валідація
(лаб)

Демонстрація
(масштабна)

Комерціалізація

RIA

IA

SME 
Instrument

Основні 
принципи
розглянуті

Сформульована 
концепція 
технології

Експериментальне 
підтвердження 

Валідація
технології в 
лабораторії

Валідація
технології у 
відповідному 
середовищі

Демонстрація в
релевантному 
середовищі

Демонстрація в 
операційному 
середовищі

Система 
завершена і 
підтверджена

Успішне 
функціонуванн
я

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Ланцюг інноваційТип проекту?
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Новітні легкі матеріали для енергоефективних конструкцій
Advanced lightweight materials for energy efficient structures

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-11

• Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

• Рівень готовності технологій: TRL3 (на початку проєкту) → TRL5 (кінець проєкту)

• Опис: Метою конкурсу є розробка нових легких та стійких матеріалів з високими характеристиками міцності, а також 
розвиток інноваційних технологій їхнього виробництва, які відповідатимуть промисловим вимогам щодо якості та 
надійності. Серед очікуваних результатів проєкту:

✓ зменшення вартості виробництва відновлюваних легких матеріалів на 25% порівняно із сучасним станом речей;
✓ виготовлення легких виробів, що більш ніж на 50% складаються зі стійких біоматеріалів;
✓ досягнення 30% потенціалу зменшення ваги матеріалів, що застосовуються в екстремальних середовищах (в тому числі в 

галузі енергетики, космонавтики, авіації тощо), а також у наземному транспорті;
✓ зменшення обсягу викидів CO2 протягом життєвого циклу легких матеріалів на 20%.

Деякі можливі сфери досліджень в межах проєкту: 

✓ розробка нових хімічних складів швидкотверднучих смол, в т.ч. біосмол, та розвиток енергоефективних, в т.ч. 
неавтоклавних технологій їхнього виробництва;

✓ створення нових легких композитів та конструкцій шляхом поєднання наявних економічно вигідних відновлювальних 
матеріалів та інноваційних волокон;

✓ проєктування гібридних композитних матеріалів, що поєднуватимуть в собі нові та перероблені волокна, біоволокна та 
компоненти іншого походження тощо;

✓ розробка полімерних композитів, що надаватимуться до тривалого використання при температурах понад 300˚С;
✓ дослідження нових технологій переробки полімерних композитів, тощо.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-11




Функціональні багатоматеріальні компоненти та конструкції
Functional multi-material components and structures

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-12

• Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

• Рівень готовності технологій: TRL3 (на початку проєкту) → TRL6 (кінець проєкту)

• Опис: Конкурс спрямований на аналіз та вдосконалення сучасних технологій багатоматеріального проєктування та 
виробництва, зокрема процесів адитивного виробництва з використанням різнорідних матеріалів. Серед очікуваних 
результатів проєкту:

✓ підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності нових багатоматеріальних виробів та багатофункціональних 
матеріалів, що призначені для широкого використання в адитивному виробництві та в окремих галузях промисловості, 
зокрема в галузі повітряного та водного транспорту, споживчих товарів, комунікацій, охорони здоров'я, енергетики тощо;

✓ розробка оптимізованих конструкцій з покращеними експлуатаційними характеристиками та зменшеною на 50% вагою;
✓ пришвидшення на 20% процесу проєктування та виготовлення багатоматеріальних виробів;
✓ поєднання матеріалів, що характеризуються високою однорідністю та високою рухливістю електронів, в промислових 

об'ємах зі збереженням високої якості відтворення;
✓ підвищення експлуатаційних характеристик багатоматеріальних виробів на щонайменше 30% без збільшення їхньої ціни. 

Деякі можливі сфери досліджень в межах проєкту: 

✓ кількісна оцінка покращених функціональних можливостей, характеристик, якості та терміну служби виготовлених 
багатоматеріальних виробів;

✓ застосування адитивних методів виробництва в прецизійному технічному проєктуванні для забезпечення 
індивідуалізованих рішень в області з'єднання різнорідних матеріалів;

✓ аналіз властивостей та процесів виробництва матеріалів, що передбачають застосування нанотехнологій;
✓ валідація розроблених матеріалів із застосуванням інноваційних методів неруйнівного контролю;
✓ аналіз можливостей переробки багатоматеріальних компонентів та конструкцій, тощо.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-12




Моделювання та визначення характеристик новітніх матеріалів
Advanced materials modelling and characterisation

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19

• Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

• Рівень готовності технологій: TRL3 (на початку проєкту) → TRL6 (кінець проєкту)

• Опис: Метою конкурсу є розробка інноваційних технологій та інструментарію для забезпечення прогресу в галузі обчислювального 
моделювання та визначення характеристик новітніх матеріалів. Серед очікуваних результатів проєкту:

✓ створення відкритого сховища даних і знань для забезпечення інтегрованості процесів визначення характеристик та 
моделювання новітніх матеріалів;

✓ розробка вдосконалених методів визначення характеристик матеріалів та валідація цих методів інструментами моделювання;
✓ впровадження інноваційних процесів моделювання новітніх матеріалів на всіх етапах життєвого циклу (включаючи проєктування, 

виробництво, визначення характеристик та оцінку життєвого циклу) у відповідності до потреб європейської промисловості;
✓ підвищення ефективності процесу розробки новітніх матеріалів та виробів з них за рахунок зменшення витрат та скорочення часу,

що необхідні для проєктування продукції, виведення її на ринок та дотримання нормативних вимог;
✓ вдосконалення методів обробки неповних даних за допомогою технологій штучного інтелекту, машинного навчання та 

моделювання. 

Деякі можливі сфери досліджень в межах проєкту: 

✓ розробка діапазону взаємоінтегрованих методів визначення характеристик та інструментів моделювання новітніх матеріалів для 
вдосконалення процесів їхнього проєктування та розробки, з особливою увагою на застосування таких матеріалів в 
низьковуглецевих та екологічно чистих галузях промисловості;

✓ координація зусиль для забезпечення відстежуваності, цілісності та сумісності даних про новітні матеріали у відповідності до 
принципів FAIR;

✓ поєднання теоретичних аспектів визначення характеристик новітніх матеріалів з проведенням великомасштабних 
обчислювальних скринінгів (за допомогою ШІ, машинного навчання тощо).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-19;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094




Інноваційні матеріали для новітніх (нано) електронних компонентів і систем
Innovative materials for advanced (nano) electronic components and systems

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-10

• Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

• Рівень готовності технологій: TRL3 (на початку проєкту) → TRL6 (кінець проєкту)

• Опис: Метою конкурсу є підтримка інновацій в галузі матеріалознавства для електронних компонентів і систем як ключового 
елементу цифровізації європейської економіки. Серед очікуваних результатів проєкту:

✓ розробка інноваційних електронних компонентів і систем із розширеними та новими функціональними можливостями і 
покращеними технічними характеристиками для використання в сфері охорони здоров'я, транспорту, авіації, моніторингу 
навколишнього середовища, безпеки та охорони, енергетики, розумної міської інфраструктури, розумного виробництва 
та електронного текстилю;

✓ покращення ефективності розумних енергомереж за рахунок збільшеної продуктивності обчислень, ефективніших 
методів зберігання даних тощо.

Деякі можливі сфери досліджень в межах проєкту: 

✓ інноваційні методи проєктування та обробки матеріалів для електронних пристроїв на основі нових і перспективних 
технологій, включаючи спінтроніку, нейроморфні обчислення in-materio, багатопозиційне зчитування, фотоніку, 
наномеханіку, біосенсорний аналіз та інші передові методи проєктування матеріалів на основі даних;

✓ гетерогенна інтеграція нових матеріалів (як-от цирконат-титанат свинцю (PZT), графен, оксид титану, оксид алюмінію 
тощо) для мініатюрних модулів датчиків та модулів виконавчих механізмів.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-10




Технологічні рішення для відстеження потоків сировини в комплексних ланцюгах постачання
Technological solutions for tracking raw material flows in complex supply chains

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-05

• Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

• Рівень готовності технологій: до TRL 3-5 (кінець проєкту)

• Опис: Метою конкурсу є розширення доступу до первинних та вторинних сировинних матеріалів – зокрема, до критично 
важливої сировини – для промислових виробничо-збутових ланцюгів та стратегічних секторів ЄС. Серед очікуваних 
результатів проєкту:

✓ покращення прозорості та відстежуваності даних в ланцюгах постачання;
✓ розробка технологічних рішень для відстеження потоків сировини (за допомогою технічних паспортів матеріалів);
✓ організація екологічно стійкого постачання сировинних матеріалів;
✓ створення карти потенційних джерел постачання вторинної критично важливої сировини із запасів та відходів ЄС, а також 

визначення життєздатних проєктів з утилізації цієї сировини.

Проблематика конкурсу: Покращена прозорість та відстежуваність даних в ланцюгах постачання сировини дозволить 
споживачам та виробникам нижчих потоків отримувати точну інформацію про вміст сировинних матеріалів (в тому числі, 
металів) у готовій продукції, а також забезпечить рівні умови для екологічно відповідальних постачальників сировини. 
Сьогодні в цій сфері наявні численні прогалини, які необхідно усунути шляхом розробки технологічних рішень для 
відстеження потоків сировинних матеріалів. В основі таких рішень має бути застосування порівняльних критеріїв, а також 
звітного та аудиторського підходів. Рішення повинні бути спрямовані зокрема на забезпечення прозорості платежів, 
відстеження сировинних матеріалів від початку до кінця ланцюгів постачання, забезпечення процесу сертифікації ланцюгів 
постачання тощо. Для реалізації цих завдань передбачається застосування технологій блокчейну. В кожній проєктній
пропозиції має бути розглянутий шліх критично важливих сировинних матеріалів в щонайменше п'яти комплексних 
ланцюгах постачання, в тому числі – у ланцюзі створення вартості акумуляторів.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-05




Інноваційні рішення для ефективного використання та посиленого вилучення
мінеральних та металевих побічних продуктів переробки сировини 

Innovative solutions for efficient use and enhanced recovery of mineral and metal by-products from processing of raw materials

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-07

• Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)

• Рівень готовності технологій: до TRL 6-7 (кінець проєкту)

• Опис: Як і у випадку попереднього конкурсу, метою цього конкурсу є розширення доступу до первинних та вторинних сировинних 
матеріалів – зокрема, до критично важливої сировини – для промислових виробничо-збутових ланцюгів та стратегічних секторів ЄС. Серед 
очікуваних результатів проєкту:

✓ покращення селективності процесу, розширення діапазону та підвищення показників вилучення цінної сировини, зокрема критично 
важливої;

✓ активізація використання запасів нових європейських ресурсів сировини або таких, що використовуються недостатньою мірою;
✓ покращення економічних показників переробки корисних копалин та металургійних процесів за рахунок оптимізації та підвищення 

гнучкості витрат, ефективності використання матеріалів, води та енергії;
✓ покращення показників охорони здоров'я, безпеки та екологічної ефективності технологічних процесів протягом всього життєвого 

циклу сировини за рахунок скорочення обсягу відходів, стічних вод та атмосферних викидів, а також за рахунок посиленого вилучення 
ресурсів з утворених відходів.

Проблематика конкурсу: Проєкти мають бути спрямовані на розробку екологічно-стійких системних рішень в галузі ефективного 
використання сировини. Рішення охоплюватимуть виробничо-збутові ланцюги непаливних та непродовольчих сировинних матеріалів, та 
мають бути реалізовані багатопрофільними консорціумами за активної участі представників промислового сектору та кінцевих 
користувачів. Конкурс передбачає розробку інноваційних матеріало-, енерго- та економічно-ефективних екологічно-стійких технологій 
переробки корисних копалин та металургійних процесів, які забезпечать покращену селективність та підвищення показників вилучення
цінних побічних продуктів, зокрема критично важливої сировини. Проблематика конкурсу не охоплює технології переробки товарів в кінці 
життєвого циклу.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-07




Мембрани для розділення газів – мембранна дистиляція
Membranes for gas separations - membrane distillation 

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-14

• Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)

• Рівень готовності технологій: TRL4 (на початку проєкту) → TRL7 (кінець проєкту)

• Опис: Конкурс спрямований на розробку матеріалів нового покоління для мембран, що використовуються з метою розділення газів в 
мембранних контакторах. Серед очікуваних результатів проєкту:

✓ розробка мембранних матеріалів нового покоління, які стануть елементом розумних технологічних рішень для екологізації 
промислових підприємств ;

✓ розробка передових мембранних матеріалів для переробки потоків відходів від промислових підприємств;
✓ створення матеріалів із вдосконаленими показниками розділення та/або показниками хімічної, механічної або термічної стійкості 

порівняно з комерційними матеріалами, що використовуються сьогодні;
✓ зниження витрат водних ресурсів на промислових підприємствах на 10%;
✓ масштабування процесів опріснення води за допомогою систем мембранної дистиляції, що працюватимуть на сонячних батареях;
✓ підвищення енергозбереження на 10% завдяки застосуванню мембран нового покоління.

Деякі можливі сфери досліджень в межах проєкту: 

✓ розробка передових мембранних матеріалів для вилучення цінних складових (як-от аміаку, фосфату, спиртів, реагентів, каталізаторів 
тощо) з водних, органічних та водно-органічних технологічних потоків та потоків віходів з метою підвищення ефективності 
використання ресурсів на промислових підприємствах;

✓ розділення газових потоків технологічних викидів за допомогою мембранних технологій (зокрема, під час процесів утилізації СО2);
✓ демонстрація пористих мембран нового покоління для використання в мембранних контакторах із застосуванням відновлюваних 

джерел енергії (сонячної енергії, відпрацьованого тепла тощо);
✓ масштабування процесів опріснення води за допомогою систем мембранної дистиляції, що працюватимуть на сонячних батареях;
✓ розробка інноваційних мембранних матеріалів, що дозволять знизити витрати водних ресурсів на промислових підприємствах.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePe=




Будівництво та ремонт з використанням передових матеріалів 
для ефективного управління енергією та ресурсами

Building and renovating by exploiting advanced materials for energy and resources efficient management

• Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.

• Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-16

• Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)

• Рівень готовності технологій: TRL5 (на початку проєкту) → TRL7 (кінець проєкту)

• Опис: Конкурс спрямований на розробку переодвих матеріалів та будівельних компонентів, які дозволять заощадити енергію та інші 
ресурси, а також зменшити обсяг викидів вуглецю як під час будівництва, так і під час експлуатації будинків. Серед очікуваних результатів 
проєкту:

✓ розробка нових матеріалів із покращеними показниками: a) заощадження енергетичних витрат на виробництво та експлуатацію 
матеріалів, б) скорочення викидів СО2 під час виробництва та експлуатації матеріалів, в) загального заощадження коштів, г) ізоляційних 
властивостей, д) заощадження енергетичних витрат впродовж життєвого циклу будинків, е) зносостійкості та довговічності, є) 
екологічної безпеки;

✓ демонстрація інноваційних рішень в галузі модернізації будинків за допомогою нових енергоефективних ізоляційних матеріалів.

Деякі можливі види діяльності в межах проєкту: 

✓ демонстрація підвищеної енергоефективності, зниження вуглецевого сліду, вдосконалених ізоляційних якостей, економічної 
ефективності, екологічної безпеки, вогнестійкості та простоти в експлуатації розроблених ізоляційних матеріалів (які не можуть 
включати в себе матеріали зовнішнього облицювання будинків);

✓ демонстрація спроможності розроблених будівельних компонентів сприяти покращенню якості повітря всередині приміщень шляхом 
обмеження викидів летких органічних речовин та/або завдяки здатності цих матеріалів поглинати забруднювачі та сприяти 
біорозкладанню забруднювачів у приміщенні;

✓ демонстрація покращеної довговічності та зносостійкості розроблених матеріалів та будівельних компонентів у відповідності до 
принципів сталого розвитку;

✓ демонстрація легковагих можливостей розроблених будівельних компонентів, простоти їх монтажу, підвищеної зручності їхнього 
використання, шумоізоляційних властивостей, тощо.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-16




КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

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 семи 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 семи 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.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі
дисципліни.

Реченець подання заявок – 15 жовтня 2021 року.

Детально про Програму за посиланням: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-
visiting-scholar-program/.

Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення
досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках,
музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців.

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/


КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ
МОН України та Національна агенція академічних обмінів
Республіки Польща (NAWA) проводять конкурс спільних
українсько-польських науково-дослідних проєктів на
2022-2023 роки.

Пріоритетні напрями:
➢ комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні,

високоточні, мехатронні, роботизовані, плазмові,
оптоелектронні, сенсорні тощо);

➢ енергетичний менеджмент та енергоефективність;
➢ екологія та управління навколишнім середовищем;
➢ науки про життя, нові технології, здоров’я та

запобігання найпоширенішим хворобам, біотехнології,
біоінжиніринг та генетика;

➢ нові речовини та матеріали;
➢ оборонні технології.

Прийом документів з 9 вересня по
28 жовтня 2021 року.

Деталі конкурсу: 
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-
ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-
2022-2023-roki.
•

Університети-партнери ІМЗ

❖Варшавський університет 
технологій

❖Познанський університет 
технологій 

❖Краківський університет 
технологій  

Напрями співпраці:

- мобільність;

- проєктна діяльність;

- конференції.

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki
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КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

корпус 1, кім. 171

Департамент міжнародного співробітництва, відділ координації 

міжнародної проєктної діяльності

тел./факс: +38 044 204 80 19

тел.:           +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua

Сайт відділу: http://www.ipd.kpi.ua

Сторінка відділу координації міжнародної проєктної діяльності в 
Фейсбук: https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice
Телеграм-канал НКП при КПІ ім. Ігоря Сікорського:

https://t.me/NCP_KPI
Сайт НКП при КПІ ім. Ігоря Сікорського: www.ncp.kpi.ua

Вдячний за увагу!

mailto:s.shukayev@kpi.ua
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice
https://t.me/NCP_KPI
http://www.ncp.kpi.ua/

