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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

Презентатор
Нотатки до презентації
Phase 1: Individual Evaluation: Three experts are selected to review a proposal and submit an Individual Evaluation Report (IER).Phase 2: Consensus Group: The three experts meet to establish a common view and to agree on comments and scores reported in a Consensus Report (CR).Phase 3: Panel Review: A larger panel of experts will review all proposals and Consensus Reports to ensure consistency, prepare an Evaluation Summary Report (ESR) and establish a Panel Ranked List. Occasionally, the Commission may organize hearings with the applicants as part of the panel deliberations. Call documents will indicate if hearings are required Hearings are usually held in Brussels, but may also be conducted by a written procedure, via telephone, or by video-conference, also in light of precautionary health rules stemmed by Covid-19 pandemic. 

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» 



Які конкурси програми
«Горизонт Європа» 

стосуються проблематики ІТС?
Конкурси за тематикою ІТС можна шукати 
передусім в межах другого напряму і 
четвертого кластеру:

• Pillar 2: Global Challenges and 
Industrial Competitiveness

↓
• Cluster 4: Digital, Industry and Space

↓
• Destinations (тематичні підрозділи):

DATA, TWIN-TRANSITION,
HUMAN,                RESILIENCE, 
SPACE, DIGITAL-EMERGING 



Робоча програма за 
напрямом «Цифрові 

технології, промисловість 
та космос» доступна за 

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

2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-7-digital-industry-and-

space_horizon-2021-2022_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf


Тематичні підрозділи четвертого кластера
(Destinations):

• Технології даних і 
обчислювальні
технології світового
рівня

DATA

• Людиноорієнтований
та етичний розвиток
цифрових і 
промислових
технологій

HUMAN

• Цифрові та проривні
технології, які є 
конкурентоздатними
та відповідають цілям
Європейського
зеленого курсу

DIGITAL-
EMERGING

• Кліматично-
нейтральне, 
циркулярне та 
цифровізоване
виробництво

TWIN-
TRANSITION

• Розширення ступеня 
автономії в ключових 
стратегічних 
виробничо-збутових 
ланцюгах для розвитку 
стійкої промисловості

RESILIENCE

• Відкрита стратегічна
автономія в розвитку
та використанні
глобальних космічних
інфраструктур, послуг, 
програмних
застосунків і даних

SPACE

Ці два підрозділи 
безпосередньо пов'язані зі 
сферою наукових груп ІТС



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



Код 
наукової групи

Голова наукової групи Назва 
наукової групи

ІТС-01 ГЛОБА Лариса Сергіівна Big data, сервіси обробки та аналізу

ІТС-02 ЗАХАРОВ Олександр Віталійович Частотно-вибіркові пристрої для систем 
телекомунікацій

ІТС-03 ІВАНОВ Сергій Вікторович Інформаційні навігаційні прилади та системи для 
рухомих об'єктів

ІТС-04 КРАВЧУК Сергій Олександрович Безпроводові телекомунікаційні системи

ІТС-05 ЛИСЕНКО Олександр Іванович Сенсорні телекомунікаційні мережі

ІТС-06 МОГИЛЕВИЧ Дмитро Ісакович Якість функціонування та надійність складних
технічних систем

Наукові групи інституту телекомунікаційних систем



Код 
наукової групи

Голова наукової групи Назва 
наукової групи

ІТС-07 НАРИТНИК Теодор Миколайович Дослідження та використання терагерцового
частотного діапазону в галузі телекомунікацій

ІТС-08 РОМАНОВ Олександр Іванович Управління програмно визначуваними мережами

ІТС-09 СКУЛИШ Марія Анатоліївна Системи керування якісттю надання послуг в 
інформаційно-комунікаційних системах

ІТС-10 УРИВСЬКИЙ Леонід Олександрович Дослідження інформаційних можливостей каналів з 
багатопозиційними сигналами в перспективних

технологіях безпроводового зв'язку

ІТС-11 ЯКОРНОВ Євгеній Аркадійович Просторово-часова обробка радіосигналів для 
телекомунікаційних мереж, БПЛА та систем 

цифрового телебачення.

Наукові групи інституту телекомунікаційних систем



Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes
Розробка та перевірка ефективності процесів та інструментів, призначених для сертифікації інформаційно-

комунікаційних технологій

• Час проведення: 30 червня 2022 р. – 16 листопада 2022 р.    
• Код: HORIZON-CL3-2022-CS-01-04
• Бюджет:  до €3-5 млн. на один проєкт; загальний бюджет – €18 млн. 
• Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)
• Рівень готовності технологій: TRL 7 (кінець проєкту)

• Опис: Метою конкурсу є розробка стандартів безпеки, сертифікації та безперервної оцінки рівня стійкості систем 
до кіберзагроз. Конкурс спрямований на вдосконалення процесів сертифікації для сучасних продуктів та послуг 
ІКТ. 

Серед очікуваних результатів проєктів: 

 розробка інструментів та процедур для безперервної оцінки та повторної сертифікації продуктів та послуг ІКТ;
 скорочення часу та зусиль, витрачених на сертифікацію продуктів та послуг ІКТ;
 налагодження співпраці між стейкхолдерами стосовно питань кібербезпеки; 
 покращення цифрових можливостей; 
 вдосконалення засобів тестування та моделювання для  виявлення та аналізу кіберзагроз.      

Презентатор
Нотатки до презентації
Наукова група ФПМ-02 (Чертов):Cloud based Big Data Platforms and Tools for Data Analytics in the Big Data Engineering Curriculum (2019)Y Demchenko, O ChertovInt'l Conf. Data Science (ICDATA'19)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-cs-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=telecommunication%20systems;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;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


Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services 
and ICT processes

Розробка та перевірка ефективності процесів та інструментів, призначених для сертифікації
інформаційно-комунікаційних технологій

Публікації представників наукових груп ІТС, потенційно дотичні до тематики конкурсу:

MA Skulysh, OI Romanov, LS Globa, II Husyeva, «Managing the process of servicing hybrid
telecommunications services. Quality control and interaction procedure of service
subsystems», 2018.

Serhii Kravchuk, Dmytro Minochkin, Zbigniew Omiotek, Ulan Bainazarov, Róża Weryńska-
Bieniasz, Aigul Iskakova, «Cloud-based mobility management in heterogeneous wireless
networks», 2017.

ВІ Новіков, ОІ Лисенко, СВ Валуйський, ОГ Гуйда, «Математичні моделі, методи та
алгоритми оптимізації показників функціонування безпроводових сенсорних мереж із
мобільними сенсорами й телекомунікаційними аероплатформами», 2020.



Час проведення: 30 червня – 11 листопада 2022 р.    
Код/посилання: HORIZON-CL3-2022-CS-01-02
Бюджет : до €3-5 млн. на один проєкт; загальний бюджет – €17.30 млн. 
Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)
Рівень готовності технологій: до TRL 4 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс спрямований на розробку передових засобів програмного забезпечення, показників кібербезпеки, а також методів тестування 
потенційно вразливих та нестабільних програмних та апаратних компонентів. В межах конкурсу будуть фінансуватися проєкти, спрямовані на 
розробку гібридних та гнучких інструментів, здатних автоматизувати процеси оцінки; інструментів для моніторингу результатів аудиту; 
ізольованих віртуальних середовищ, які здатні безпечно перевіряти та впорядковувати роботу пристроїв в гетерогенних апаратних та
програмних компонентах. 
Серед очікуваних результатів проєктів:
 моделювання властивостей безпеки та конфіденційності під час процесу тестування програмних та апаратних компонентів; 
 підвищення безпеки даних; 
 забезпечення захищеного зв’язку із системними компонентами для проведення динамічного тестування; 
 розробка методів та створення середовищ для захищеного кодування, а також створення безпечних програмних та апаратних 

компонентів;
 розробка інструментів для перевірки компонентів з відкритим кодом на наявність шкідливого програмного забезпечення; 
 створення  ефективної системи доступу до програмних та апаратних компонентів. 

Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure 
hardware and software components

Надійні підходи, інструменти та безпека даних для динамічного тестування потенційно вразливих та 
нестабільних програмних та апаратних компонентів   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-cs-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=telecommunication%20systems;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;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


Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure 
hardware and software components

Надійні підходи, інструменти та безпека даних для динамічного тестування
потенційно вразливих та нестабільних програмних та апаратних компонентів

Публікації представників наукових груп ІТС, потенційно дотичні до тематики конкурсу:

D Mogylevych, I Kononova, B Kredentser, O Oksiiuk, «Reliability of Redundant Telecommunications Equipment
Advanced Model Considering Failures and Refusals of Structure Elements», 2020.

Gleb Avdeyenko, Teodor Narytnik, «Hardware and Software Complex for Digital Television Signals Generation
and Research», 2021.

Larysa Globa, Mariia Skulysh, O Romanov, M Nesterenko, «Quality control for mobile communication
management services in hybrid environment», 2018.

Larysa Globa, Vasyl Kurdecha, Ivan Ishchenko, Andrii Zakharchuk, Nataliia Kunieva, «The intellectual IoT-system
for monitoring the base station quality of service», 2018.



 Вдосконалений моніторинг загроз, їх виявлення та реагування на них в комплексних і гетерогенних системах та 
інфраструктурах (IA)
Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and 

infrastructures
Код/посилання: HORIZON-CL3-2022-CS-01-01
Час проведення: 30/06/2022-16/11/2022; бюджет: до €4-6 млн. на один проєкт /загальний бюджет €21 млн.

 Захист громадських місць з урахуванням недоторканності приватного життя та уникненням масового стеження 
(CSA)
Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance
Код/посилання: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04
Час проведення: 30/06/2022-23/11/2022; бюджет: до €3 млн. на один проєкт /загальний бюджет €3 млн.

Інші конкурси програми «Горизонт Європа» за 
тематикою ІТС:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-cs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=data%20collection;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=data%20collection;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;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


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 тис. 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 ІТС можуть зацікавити наступні: 

1. TRUstworthy Multi-site Privacy Enhancing Technologies

2. Green responsibLe privACy preservIng dAta operations

З переліком профінансованих проєктів можна ознайомитися за посиланням. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101070038/program/43108390/details
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101070141/program/43108390/details
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/


Інші конкурси, які можуть 
бути цікавими для 
наукових груп ІТС



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. (1 шведська крона = 2,85 грн.)

Детальніша інформація: на сайті Шведського інституту за посиланням.

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


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


Fulbright Visiting Scholar Program
Програма імені Фулбрайта для науковців

В чому полягає пропозиція? – Тривалість гранту становить 3-9 місяців. Категорія гранту, що відкрита для учасників з України – Research
(Дослідження) за такими галузями спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни. Програма не передбачає здобуття
наукового ступеня. Учасники Програми отримують:

❖щомісячну стипендію;

❖ додаткові кошти для придбання професійної літератури;

❖ медичне страхування;

❖ квиток в обидва боки.

Загальні вимоги до кандидатів:

❖ мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу; * Звертаємо вашу увагу на те, що українське громадянство та
проживання в Україні на час проведення конкурсу залишається однією з важливих умов участі в Програмі. Однак, з огляду на те, що багато
потенційних кандидатів знаходяться зараз не в Україні, Офіс Фулбрайта у 2022 році прийматиме документи від конкурсантів, які продовжують
перебувати в Україні, а такожтих громадян України, які знаходились в Україні до 24 лютого, але змушені були покинути країну через війну.

❖ знати англійську мову на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;

❖ повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Детальніше за посиланням.

Реченець: 15 жовтня 2022

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


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/
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