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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

Допомога в 
оформленні

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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Горизонт 2020 vs Горизонт Європа

Горизонт Європа Горизонт 2020

❑ Бюджет. 100 billion euro

❑ Напрями.
Open Science
Global challenges 
Open innovation

❑ Пропозиція на 45 сторінках
Дізнатися більше про novelties у 
проектних пропозиціях

❑ Бюджет. 80 billion euro

Напрями
Excellence Science
Industrial leaderships
Societal challenges

❑ Пропозиція на 70 сторінках

https://euronovia-conseil.eu/en/template-differences-h2020-horizon-europe/


Що таке програма «Горизонт Європа»?
11
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Де знайти інформацію про конкурси?



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
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Зразок заявки на пошук партнерів (ІАТ) 

Igor Sikorsky KPI’s Institute of Aerospace Technologies has partners in the
space-oriented education and business sectors in both Ukraine and the EU.
We are experienced in developing practical training programs on modeling
aerospace vehicles using AI and other novel tech, and have worked on a large
Horizon 2020 project concerning EGNSS.
For this call, we offer our expertise in creating educational content in space
engineering, and linking the EU space industry with qualified Ukrainian talent.

Конкурс: Education and skills for the EU space sector

1

2

3

1. Представлення організації: який із підрозділів КПІ залишив цю заявку? Що вирізняє
науковців цього підрозділу як потенційних учасників конкурсу?

2. Зацікавлення конкурсом: який релевантний досвід / експертизу мають науковці КПІ в
контексті конкурсу?

3. Внесок у проєкт: що може запропонувати ІАТ консорціумам, які готують заявки на участь
в конкурсі? Яку роль науковці КПІ готові на себе взяти?



Ця заявка була розміщена на порталі 28 грудня…

Конкурс: «Освіта і навички для космічного 
сектору ЄС»

Термін проведення: 02.11.2021-16.02.2022

Код: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-72

Сторінка конкурсу Заявка IAT

КПІ шукає 
партнерів!



… і вже через тиждень отримала відповідь від 
потенційного партнера:

«Чи ви зацікавлені взяти участь в цьому конкурсі і 
працювати в консорціумі? На мій погляд, цей 
конкурс дасть нам чудову можливість для 
взаємовигідної співпраці».

А отже, система працює.



УВАГА!

Всі наукові групи університету розміщують свої заявки на
пошук партнерів на порталі Єврокомісії від одного імені –
від імені КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Тому дуже бажано, щоби на сторінці кожного конкурсу
програми «Горизонт Європа» була розміщена лише одна
заявка від КПІ. Це дозволить потенційним партнерам
уникнути плутанини при відповіді на заявки.

Отже, пропонуємо кожній науковій групі обрати окремий
конкурс – або єднатися і готувати заявки спільно!



Думаєте про розвиток 
наукової кар’єри?

Тоді обирайте 
конкурси за ключовим 
напрямом «Передова 

наука» 

Маєте ідею для 
наукового дослідження?
Тоді обирайте конкурси 
за ключовим напрямом 
«Глобальні виклики та 

європейська 
індустріальна 

конкурентоздатність» 

Маєте інноваційну 
розробку?

Тоді обирайте 
конкурси за ключовим 

напрямом 
«Інноваційна Європа» 

Працюєте в НН 
ІАТЕ?

Тоді обирайте 
програму 

досліджень і 
навчання  

«Євроатом» 



Що таке дослідницька та навчальна програма Євроатома?

Дослідницька та навчальна програма Євроатома (2021-2025) є додатковою 

програмою фінансування Horizon Europe, яка охоплює ядерні дослідження 

та інновації.

Програма Євроатома (2021-2025) — це ядерна дослідницька та навчальна 

програма з наголосом на постійному вдосконаленні ядерної безпеки та 

захисту від радіації. 

Її бюджет становить 1,38 мільярда євро, і розподілений таким чином:

❖ 583 мільйони євро на дослідження та розробки термоядерного синтезу;

❖ 266 мільйонів євро на дії у сфері ядерного розщеплення, безпеки та 

захисту від радіації;

❖ 532 мільйони євро для заходів, які вживає Спільний дослідницький центр 

(JRC).

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/ZTaAGo8

https://cutt.ly/ZTaAGo8


Тематика програми «Євратом»

Дослідження
термояденого

синтезу

Технології
ядерного поділу

Ядерна безпека Захист від радіації

Поводження з 
радіоактивними

відходами

Виведення з 
експлуатація

ядерних реакторів

Розвиток
компетенцій в 
сфері атомної

енергетики



ПРОГРАМА МІСТИТЬ П’ЯТЬ ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ

• Упорядковано структуру конкретних цілей і зменшено кількість цілей.Спрощення

• Ядерні дослідники матимуть право на стипендію для постдокторських
програм Марії Склодовської Кюрі для підвищення мобільності вчених-
ядерників.

Освіта та навчання

• Дослідницька та навчальна програма Євроатома використовує в 
основному ті самі інструменти та правила участі, що й Horizon Europe.

Синергія з Horizon 
Europe

• Тісніша координація та спільне розроблення робочих програм дозволить 
ядерним дослідникам отримати кращий доступ до досвіду JRC та його 
дослідницької інфраструктури. 

Синергія між 
діями

• Міжсекторальні дослідження. Прикладом є використання іонізуючого 
випромінювання для підтримки безпечних та оптимізованих медичних 
процедур, що сприяє виконанню європейського плану дій «Подолати 
рак».

Зосередженість на 
питаннях здоров’я



Програма досліджень і 

навчання  «Євроатом»

Робоча програма 2021-2022 

доступна за посиланням:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-

2027/euratom/wp-call/2021-
2022/wp_euratom-2021-2022_en.pdf



Основні напрями конкурсів за програмою «Євратом»
на 2021-2025 рр. 

1. Ядерна безпека

Директива ЄС з питань ядерної безпеки підкреслює необхідність

використання результатів досліджень з метою запобігання аваріям та

радіоактивним викидам поза ядерними об’єктами. Конкурс також

спрямований на покращення безпеки функціонування діючих атомних

електростанцій, дослідницьких реакторів та ядерних установок.

2. Відпрацьоване ядерне паливо та поводження з радіоактивними

відходами

Основною метою конкурсу є забезпечення відповідального та безпечного

поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом.

Конкурс спрямований на мінімізацію кількості радіоактивних відходів, захист

населення та навколишнього середовища від таких викидів.



3. Ядерна наука, застосування іонізуючого випромінювання, захист від радіації та

готовність до надзвичайних ситуацій

Конкурс передбачає здійснення аналізу радіаційних ризиків (включаючи їхню взаємодію з

іншими факторами ризику), розробку рекомендацій, спрямованих на захист здоров’я

населення від іонізуючого випромінювання.

4. Розвиток термоядерної енергетики

Термоядерний синтез є ймовірним довгостроковим варіантом для великомасштабного

виробництва електроенергії з низьким вмістом вуглецю, що може допомогти задовольнити

зростаючий попит на енергію до кінця цього століття. Дослідження термоядерного синтезу

дозволять Європі створити високотехнологічні інновації, а разом з ними й більш

конкурентоспроможну індустрію високих технологій. Європейська дослідницька «дорожня

карта» щодо реалізації термоядерної енергії передбачає, що виробництво електроенергії з

цього джерела енергії з низьким рівнем викидів стане можливим до 2050 року.

Основні напрями конкурсів за програмою «Євратом»
на 2021-2025 рр. 



24.06.2022 Комісія ухвалила поправку до Робочої програми Євроатома з

досліджень і навчання на 2021–2022 роки. Тепер вона включає дві нові

акції на підтримку дослідників з України та дослідників, переміщених

через війну.

❖ Перш за все, додаткове фінансування у розмірі 2,5 мільйона євро буде

доступне для консорціуму EUROfusion для надання конкретної

підтримки українським вченим та інженерам у галузі термоядерного

синтезу, а також для закупівлі обладнання.

❖ По-друге, буде розпочато нову інноваційну дію (IA) вартістю 10

мільйонів євро внеску ЄС для підвищення безпеки постачання

ядерного палива для 35 розроблених Росією водо-водяних

енергетичних реакторів, так званих ВВЕР, які зараз діють. як в ЄС, так і

в Україні.

Підтримка України.



Safety of alternative nuclear fuel for VVER reactors
Безпека альтернативного ядерного палива для водно-водяного енергетичного реактора

Час проведення: 07 липня 2022 р. – 13 жовтня 2022 р.    

Код/посилання: HORIZON-EURATOM-2022-NRT-01-01

Бюджет: до €10 млн. 

Рівень готовності технологій: до TRL 5-8 (кінець проєкту)

Опис: Війна росії проти України зумовила необхідність посилення безпеки постачання ресурсів для атомних
електростанцій. Попри те, що останні два десятиліття як ЄС, так і Україна намагалися налагодити альтернативні
постачання ядерного палива для водно-водяних енергетичних реакторів, отримані результати не були достатніми.
Конкурс спрямований на здійснення аналізу безпеки, проведення випробувань, а також, враховуючи нагальність
ситуації, налагодження співпраці з Європейською групою регуляторів ядерної безпеки та відповідними
національними регуляторами з питань ядерної безпеки з метою якнайшвидшого ліцензування палива для водно-
водяних енергетичних реакторів, яке виробляється європейськими постачальниками з врахуванням міжнародних
стандартів безпеки (МАГАТЕ, WENRA) та Директиви ЄС з ядерної безпеки.

Серед очікуваних результатів проєктів:

✓ забезпечення найвищих стандартів ядерної безпеки для розміщення альтернативного палива для водно-водяних
енергетичних реакторів в країнах ЄС та Україні;

✓ узгодження підходу до ліцензування альтернативного палива для водно-водяних енергетичних реакторів;
✓ підвищення безпеки постачання ядерного палива для водно-водяних енергетичних реакторів.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euratom-2022-nrt-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298916;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Які конкурси програми «Горизонт Європа» 
стосуються проблематики НН ІАТЕ?

Конкурси з прикладного системного 
аналізу можна шукати, зокрема, в межах 
Другого напряму і П’ятого кластера:

• Pillar 2: Global Challenges and Industrial 
Competitiveness

↓

• Cluster 5: Climate, Energy and Mobility
↓

• Destinations (тематичні підрозділи):
CLIMATE NEUTRALITY (D1), 
CLIMATE TRANSITION (D2),
ENERGY SUPPLY (D3),
ENERGY USE (D4),
TRANSPORT MODES (D5),
SMART MOBILITY (D6)



Робоча програма за напрямом 

«Клімат, енергія та 

мобільність» доступна за 

посиланням:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-

2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-
climate-energy-and-mobility_horizon-

2021-2022_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf


Тематичні підрозділи п’ятого кластера
(Destinations):

• Міжсекторальні
підходи до 
«зеленого» 

переходу 
(екологізації)

CLIMATE 
TRANSITION 

(D2)

• Екобезпечні та 
конкурентоспроможн

і рішення для всіх 
видів транспорту

TRANSPORT 
MODES (D5)

• Кліматологія та 
перехід до 

кліматичної 
нейтральності

CLIMATE 
NEUTRALITY (D1)

• Cтале, безпечне та 
конкурентоспромож

не постачання 
енергоресурсів

ENERGY 
SUPPLY (D3)

• Ефективне, стале та 
інклюзивне 

енерговикористання

ENERGY USE 
(D4)

• Безпечні, стійкі 
транспортні 
системи та 

розумні сервіси в 
сфері мобільності

MOBILITY 
(D6)

Ці два розділи 
безпосередньо пов'язані з 
діяльністю НН ІАТЕ

➔

➔

В перших двох розділах теж 
можна знайти конкурси, що 
відповідають проблематиці 
наукової діяльності НН ІАТЕ 



Слід пам'ятати, що крім кластера “Climate,
Energy and Mobility” (Клімат, енергія та
мобільність) конкурси, які будуть цікавими
для науковців ТЕФ, можна також шукати в
інших розділах програми «Горизонт Європа»,
адже проблематика наукової діяльності ТЕФ
буде доцільною у виконанні багатьох
конкурсних завдань.



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 інновацій



ТЕФ-01 Письменний Євген

Миколайович

Наукова група з дослідження конвективного теплообміну Школа теплообміну та газодинаміки

ТЕФ-02 Кравець Володимир 

Юрійович

Група теплових труб Школа теплообміну та газодинаміки

ТЕФ-03 Рассамакін Борис 

Михайлович

Група наносупутникових технологій формату Cubesat та 

систем терморегулювання на  теплових трубах для 

космічної та побутової техніки

Школа теплообміну та газодинаміки

ТЕФ-04 Туз Валерій Омелянович Наукова група з дослідження тепломасообміну в 

гетерогенних системах

Школа теплообміну та газодинаміки

ТЕФ-05 Клевцов Сергій

Валерійович

Група ядерної енергетики, фізичного захисту, обліку та 

контролю ядерних матеріалів

Школа теплообміну та газодинаміки

ТЕФ-06 Волощук Володимир

Анатолійович

Енергетичні технології сталого розвитку суспільства

ТЕФ-07 Черноусенко Ольга 

Юріївна

Ресурс енергетичного обладнання та розробка засобів

подовження терміну експлуатації

Фізика процесів горіння,  підвищення

енергоефективності

таресурсозбереження енергетичних

об'єктів і систем

ТЕФ-08 Абдулін Михайло 

Загретдинович

Фізика процесів горіння і підвищення енергоекологічної

ефективності енергетичних об'єктів та систем

Фізика процесів горіння,  підвищення

енергоефективності

таресурсозбереження енергетичних

об'єктів і систем

Наукові групи НН ІАТЕ



Наукові групи НН ІАТЕ

ТЕФ-09 Кесова Любов

Олександрівна

Ефективні технології, процеси та системи пилоподачі на 

пальники котлів

Фізика процесів горіння,  підвищення

енергоефективності таресурсозбереження

енергетичних об'єктів і систем

ТЕФ-10 Безродний Михайло 

Костянтинович

Низькотемпературні і теплонасосні системи в 

теплопостачанні, енергетиці і промислових технологіях

Процеси переносу в паро-газорідинних та 

теплонасосних системах

ТЕФ-11 Ріферт Володимир

Густавович

Розробка високоефективних дистиляційних систем для 

екстремальних умов та комбінованих паливних систем ДВЗ

Інтенсифікація тепломасообміну в 

дистиляційних системах та теплових машинах

ТЕФ-12 Варламов Геннадій

Борисович

Екотехнології та технології енергозбереження Екотехнології та технології енергозбереження

ТЕФ-13 Коваль Олександр

Васильович

Інтелектуальний аналіз великих масивів даних

ТЕФ-14 Сігайов Андрій

Олександрович

Європейське Сховище даних про ґрунт та його біологічні

властивості для захисту ґрунтів

Автоматизація проектування розподілених

динамічних об’єктів і систем



Наукові групи НН ІАТЕ

ТЕФ-15 Гусєва Ірина Ігорівна Інтелектуальні транспортні системи: сучасні мережеві

технології, аналіз даних, блокчейн

Автоматизація проектування розподілених

динамічних об’єктів і систем

ТЕФ-16 Полягушко Любов 

Григорівна

Автоматизовані програмно-апаратні комплекси медичного

призначення

Автоматизація проектування розподілених

динамічних об’єктів і систем

ТЕФ-17 Сліпченко Володимир

Георгійович.

Програмне та апаратне забезпечення еколого-економічного

моніторингу довкілля

Автоматизація проектування розподілених

динамічних об’єктів і систем

ТЕФ-18 Демчишин Анатолій

Анатолійович

Електронно-променевий 3D принтер Геометричне моделювання, ізотропна геометрія

та деформаційне моделювання.

ТЕФ-19 Аушева Наталія

Миколаївна

Інтелектуальна обробка графічної інформації Геометричне моделювання, ізотропна геометрія

та деформаційне моделювання.

ТЕФ-20 Ковальчук Артем 

Михайлович

Кібер-фізичні системи (Smart City, Micro Grid, Smart House, 

Smart Building, управління попитом на енергію (demand side 

menegment))

ТЕФ-21 Гагарін Олександор

Олександрович

Онтологічні методики проектування моделюючих

комплексів + Система моделювання гідроакустичних

процесів з використанням ГІС-платформи

Автоматизація проектування розподілених

динамічних об’єктів і систем.



Development of high temperature thermal storage for industrial applications

Розробка високотемпературного теплосховища для промислового застосування

• Час проведення: 28 квітня 2022 р. – 06 вересня 2022 р.    

• Код: HORIZON-CL5-2022-D4-01-05

• Бюджет:  до €3-4 млн. на один проєкт; загальний бюджет – €8 млн. 

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

• Рівень готовності технологій: TRL 4-5 (кінець проєкту)

• Опис: Метою конкурсу є відокремлення теплогенерації від використання тепла в безперервних та переривчастих
промислових процесах, що уможливлює теплообмін між різними промисловими процесами, промисловий
симбіоз, а також генерацію тепла в періоди непікового навантаження.

Серед очікуваних результатів проєктів:

✓ розробка економічно доступних нових матеріалів для накопичення тепла, які можуть використовуватися під час середньо- та
високотемпературних промислових процесів;

✓ створення систем зберігання тепла для відокремлення теплогенерації від використання тепла в промислових процесах;

✓ підвищення рівня розуміння проблем та переваг теплозберігання у відповідних галузях промисловості.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=heat-generating%20channels;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Development of high temperature thermal storage for industrial applications
Розробка високотемпературного теплосховища для промислового застосування

Публікації представників наукових груп НН ІАТЕ, потенційно дотичні до тематики 
конкурсу:

Yu E Nikolaenko, AV Baranyuk, SA Reva, EN Pis' mennyi, FF Dubrovka, «Numerical
simulation of the thermal and hydraulic characteristics of the liquid heat exchanger of
the APAA transmitter–receiver module», 2020.

VO Tuz, NL Lebed, «Thermohydraulic distribution in twisted micro heat exchangers
mounted in annular channels», 2021.

MK Bezrodny, SO Oslovskyi, «Thermodynamic analysis of the combined scheme using soil
and air heat pumps for heat supply of a public building», 2021.



Час проведення: 16 червня 2022 р. – 19 жовтня 2022 р.    

Код/посилання: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-02

Бюджет: до €4 млн. на один проєкт. 

Рівень готовності технологій: до TRL 4 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс спрямований на підвищення гнучкості енергетичних систем, встановлення взаємозв’язку між
секторами, а також розробку технологій зберігання, які уможливлюють утилізацію скидного тепла та підвищують
ефективність систем холодопостачання.

Серед очікуваних результатів проєктів:

✓ середньо- та довгострокове накопичення енергії для енергетичних систем з використанням металевих
повітряних та окисно-відновлювальних батарей;

✓ розробка теплових гібридних рішень;
✓ розробка концепції функціонування централізованих та децентралізованих енергетичних систем;
✓ середньо- та довгострокове накопичення теплової енергії при різній температурі;
✓ покращення накопичення та зберігання теплової енергії;
✓ інтеграція систем зберігання до ланцюгів холодопостачання та промислових процесів.

EIC Pathfinder Challenge: Mid to long term and systems integrated energy storage
Інтегровані системи середньо- та довгострокового зберігання енергії 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-pathfinderchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=thermal%20efficiency;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


EIC Pathfinder Challenge: Mid to long term and systems integrated energy storage
Інтегровані системи середньо- та довгострокового зберігання енергії

Публікації представників наукових груп НН ІАТЕ, потенційно дотичні до тематики 
конкурсу:

Волощук, Володимир Анатолійович, Некрашевич, Олена Василівна, «Керування енергоємними
технологічними процесами», 2021.

MK Bezrodny, TO Misiura, «Energy analysis of a heat pump air handling unit for the dehumidification and
air conditioning of a production premise», 2022.

Oleg Moroz, Olga Chernousenko, Leonid Butovsky, Dmitro Rindyuk, Olena Granovska, «Аnalysis of residual
operational resource of high-temperature elements in power and industrial equipment», 2017.

КО Романова, ГБ Варламов, ІО Назарова, «Енерго-екологічий аналіз як інструмент
енергозабезпечення і підвищення рівня екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів», 2020.



➢ Розробка та пілотна демонстрація модернізованих теплотехнологій з температурою подачі 150-250 °C (RIA)
Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C

Код/посилання: HORIZON-CL5-2022-D4-01-04
Час проведення: 28/04/2022-06/09/2022; бюджет: до €3-5 млн. на один проєкт /загальний бюджет €10 млн.

➢ Підвищення готовності до малоймовірних подій з високом рівнем впливу та управління такими подіями (RIA)
Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected events

Код/посилання: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02
Час проведення: 30/06/2022-23/11/2022; бюджет: до €5 млн. на один проєкт /загальний бюджет €10 млн.

Інші конкурси програми «Горизонт Європа» за 
тематикою НН ІАТЕ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-drs-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=nuclear;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Інші конкурси, які можуть 
бути цікавими для 
наукових груп ТЕФ



Academic collaboration in the Baltic Sea region

Конкурс проєктів академічної співпраці в країнах Балтійського регіону

Реченець: 30 вересня 2022 р.

➢ Яке завдання ставлять перед собою організатори конкурсу? – Основним завданням конкурсу є зміцнення існуючих та
розвиток нових стосунків між закладами вищої освіти Швеції, країн Балтійського регіону та країн Східного партнерства, а також .
Цьогоріч конкурс спрямований на підтримку наукових установ та наукових цільових груп в Україні та ставить за мету підтримку
міжнародної наукової мережі та співпраці України, забезпечення спроможності продовжувати освітню та дослідницьку діяльність, а
також підготовку наукової спільноти до післявоєнної відбудови країни.

➢ Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Проєкти, які фінансуються в межах конкурсу, повинні
відповідати потребам українських наукових установ та цільових груп на тлі нинішньої ситуації.

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Цільовою групою конкурсу є українські наукові спільноти, які або залишаються в Україні,
або тимчасово переміщені до будь-якої Програмної країни конкурсу. Координатором проєктного консорціуму повинен бути
шведський заклад вищої освіти:

- Мінімальний склад консорціуму: 2 організації (1 шведський координатор + 1 партнерська організація з «пріоритетної» країни. Будь
ласка, зверніть увагу, що цьогоріч єдиною пріоритетною країною є Україна);

- Максимальний склад консорціуму: 5 організацій (1 шведський координатор + партнерська установа з України + партнерські установи
з «додаткових» країн: Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, Латвія, Литва, Молдова та Польща).

➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – В рамках проєкту можна отримати фінансування у розмірі від
300 000 до 1 000 000 шведських крон.

Детальніша інформація: на сайті Шведського інституту за посиланням.

https://si.se/en/apply/funding-grants/academic-collaboration-in-the-baltic-sea-region/


Можливості конкурсу програми «Горизонт Європа»

Hop On Facility («Приєднання до проєктів»)

•В чому полягає ідея конкурсу?
В межах конкурсу Hop On Facility до виконання чинних дослідницько-інноваційних проєктів, на які вже було виділено фінансування з бюджету програми
«Горизонт Європа», можуть долучатися додаткові партнерські організації (не більше однієї нової організації на проєкт).

Реченець: 10 листопада 2022 р. (до 18:00 за київським часом)

Ідентифікаційний код конкурсу: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01

• До яких проєктів можуть долучатися нові партнери?
Організація може долучитися до чинного проєкту програми «Горизонт Європа» за умови, що:
• цей проєкт відноситься до типу RIA («дослідницько-інноваційні дії») та отримав фінансування в межах одного з конкурсів Другого ключового

напряму програми «Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоздатність»
(Pillar II ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’), а також конкурсів EIC Pathfinder Open та EIC Pathfinder Challenges.

• всі члени консорціуму, що виконує проєкт, нададуть згоду на прийняття до складу консорціуму нової партнерської організації

• З яких частин складається проєктна пропозиція для конкурсу Hop On Facility?
Проєктна пропозиція складається з двох частин: А (адміністративної) та В (технічної).
Частина А, яка містить загальні дані про проєкт та консорціум, що його виконує, автоматично генерується на порталі ЄК. Координатор чинного проєкту
та потенційний новий учасник мають доповнити Частину А необхідною інформацією у відповідності до інструкцій, згенерованих системою.
Частина В заповнюється відповідно до шаблону, який можна завантажити зі сторінки конкурсу на порталі ЄК. Обсяг цього документу не
може перевищувати 8 сторінок. Частина В повинна містити таку інформацію:
• Внесок нового партнера в чинний проєкт з погляду наукової досконалості ;
• Внесок нового партнера в чинний проєкт з погляду потенційного позитивного впливу проєкту;
• Внесок нового партнера в чинний проєкт з погляду якості виконання проєкту.

Бюджет: 200-500 000 євро

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


Можливості конкурсу програми «Горизонт Європа»

Hop On Facility («Приєднання до проєктів»)

Серед профінансованих проєктів представників НН ІАТЕ можуть зацікавити 
наступні:

1. Deep U-tube heat exchanger breakthrough: combining laser and cryogenic gas for geothermal 
energy 

2. Novel Opaque Scintillator Technology for Nuclear Industry Imaging based on Anti-Matter 
Detection

3. Energy Storage in Molecules

З переліком профінансованих проєктів можна ознайомитися за посиланням. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on


Безкоштовні консультації від консорціуму Fit4NMP

Консорціум Fit4NMP пропонує безкоштовні консультації представникам Widening countries, які бажають взяти
участь в конкурсі Hop On Facility (з дедлайном 10 листопада 2022 р.)

Зокрема, представники Fit4NMP допоможуть учасникам:

- розібратися в правилах конкурсу;

- сформулювати свою зацікавленість чинним проєктом;

- налагодити комунікацію з координаторами чинних проєктів;

- підготувати проєктну заявку (заповнити адміністративні деталі, бюджет, сформувати опис нового
завдання для проєкту);

- внести поправки до грантової угоди, щоб долучити нового учасника консорціуму.

Цією пропозицією можуть скористатися лише ті учасники, яких цікавлять проєкти з тематичного охоплення
Fit4NMP: новітні матеріали / advanced materials, виробничі технології / manufacturing technologies (зокрема, із
застосуванням робототехніки та ШІ), чиста та циркулярна промисловість / clean and circular industries.

З переліком профінансованих проєктів можна ознайомитися за посиланням.

Для отримання консультації можна звертатися за електронною адресою fit-4-nmp@intelligentsia-consultants.com

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://fit-4-nmp.us5.list-manage.com/track/click?u=affc0b6599b3e0218cf7a3d85&id=75cbd78671&e=f70f13d878


MSCA Postdoctoral Fellowships 2022
Дії імені Марії Склодовської-Кюрі: Стипендії для постдокторантів

Час проведення: 12 травня - 14 вересня 2022 р.

Код: HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01
Бюджет: до €5680 на місяць для стипендіата + додаткові кошти для хостової установи на реалізацію проєкту

Тривалість проєкту: 1-2 роки

Ціль: розширення творчого та інноваційного потенціалу талановитих науковців з усього світу, які прагнуть здобути 
нові навички та підвищити рівень своєї професійної кваліфікації шляхом здійснення міжнародної, міжсекторальної та 
міждисциплінарної мобільності для реалізації індивідуальних дослідницько-інноваційних проєктів (або долучення 
до виконання спільних проєктів) в європейських установах академічного або неакадемічного сектору.

Учасниками конкурсу можуть бути науковці:
✓ з громадянством будь-якої країни;
✓ які займаються будь-якою галуззю досліджень;
✓ які мають науковий ступінь PhD;
✓ які проводили дослідницьку діяльність не довше, ніж протягом 8 років після отримання науковго ступеню;
✓ які не проживали, не працювали і не навчалися в країні, де бажаютьь реалізувати свою стипендіальну

програму, довше, ніж протягом 12 місяців за період останніх 36 місяців до конкурсного дедлайну.

Хостинговою установою (установою, де стипендіат реалізуватиме свій проєкт) може бути університет, дослідницький
інститут або інноваційне підприємство з країни ЄС або країни, що має асоційований статус в програмі «Горизонт
Європа».

Заявку на участь в конкурсі спільно готують майбутній стипендіат і хостингова установа.

Більше деталей – за посиланням.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01
https://ipd.kpi.ua/marie-sklodowska-curie-actions-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%8e-%d0%b4%d1%96%d1%97-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%96/


Реченець: 2 вересня 2022

Конкурс українсько-латвійських науково-дослідних проєктів
на 2023-2024 роки

➢ Які проєкти можуть отримувати фінансування в межах конкурсу? – Тематика проєктної пропозиції має
відноситися до одного з таких пріоритетних напрямів (обраний напрям слід зазначити в формі заявки):

❖ енергетика та енергоефективність;

❖ екологія та раціональне природокористування, включаючи морські дослідження, зокрема дослідження
забруднення акваторій морів хімічними речовинами та мікропластиком;

❖ нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, дослідження в галузі біотехнології,
біоінженерії та генетики;

❖ нові матеріали;

❖ суспільні та гуманітарні науки.

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь будь-які науково-дослідні групи закладів
вищої освіти, наукових установ обох країн.

➢ Яка фінансова підтримка буде надана переможцям? – Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2
роки. Фінансування виділяється на кожен рік окремо. З виконавцями щороку укладають відповідні договори на
виконання проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після розгляду звіту за
попередній рік роботи.

Детальніше за посиланням.

https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochinayetsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2023-2024-roki


Visegrad+ Grants
Гранти Вишеградського фонду для країн Західних Балкан та Східного Партнерства

➢ В чому полягає пропозиція? – Метою конкурсу є підтримка проєктів, що спрямовані на підтримку процесів демократизації та
соціальної трансформації в країнах Західних Балкан та Східного Партнерства.

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі можуть подавати міжнародні консорціуми у складі:

❖щонайменше 3 юридичні особи з 3 різних країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина);

❖ щонайменше 1 юридична особа з країн Східного Партнерства (Україна, Азербайджан, Вірменія, Грузія та Молдова) або з країн
Західних Балкан.

➢ Які проєкти можуть отримати грант? – Фінансування можуть отримати проєкти, що розраховані на реалізацію протягом
щонайбільше 18 місяців на території країн Західних Балкан або Східного Партнерства. Проєкти мають бути спрямовані на
досягнення однієї із наведених нижче цілей, що охоплюють 7 тематичних сфер: культура та спільна ідентичність; освіта та
нарощування потенціалу; інновації, наука і дослідження, підприємництво; демократичні цінності та засоби масової інформації;
державна політика та інституційне партнерство; регіональний розвиток, навколишнє середовище і туризм; соціальний
розвиток.

➢ Яка фінансова підтримка буде надана переможцям? – Грант може покрити до 100% витрат на реалізацію проєкту, з яких
максимальна частка накладних витрат становить 15%. Всі проєкти, бюджет яких перевищує 10 тис. Євро, підлягають обов’язковому
аудиту.

Детальніше за посиланням.

Реченець: 1 жовтня 2022

https://upc.kpi.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-265.pdf


ЩО МАЄМО ЗРОБИТИ?
Задача мінімум:
Проаналізувати конкурси за програмою «Горизонт Європа» і 
підготувати англійською тексти у 500 знаків кожний, в яких буде 
яскраво висловлено бажання КПІ брати участь в обраних 
конкурсах. 

Задача максимум: 
Зробити підготовку міжнародних проєктних заявок і виконання 
міжнародних проєктів щоденною, рутинною справою 
співробітників КПІ.
Для чого слід створити (або підсилити) міжнародні офіси при 
деканах факультетів/директорах інститутів, які будуть опікуватися 
розвитком міжнародної проєктної діяльності на системному рівні.



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
http://www.ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice
https://t.me/NCP_KPI
http://www.ncp.kpi.ua/

