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Спільні українські науково-дослідні проекти
Конкурс спільних українсько – латвійських науково-дослідних проектів
для реалізації у 2016 – 2017 рр.
Організація: Міністерство
освіти
і
науки
України,
Управління
міжнародного співробітництва і європейської інтеграції та Державна
агенція з розвитку освіти Латвійської республіки
Кінцевий термін подання заявок: 30 грудня 2015 року
Мета конкурсу: Сприяння встановленню та розвитку якісного науковотехнологічного співробітництва між науковцями обох країн.
Пріоритетні напрями:
1) енергетика та енергоефективність;
2) екологія та раціональне природокористування;
3) науки про життя, нові технології профілактики та лікування основних
захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
4) нові матеріали;
5) демографічні зміни, міграція та мігранти;
6) можливості і проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості;
7) технології оборонного спрямування.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних
груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та
підприємств обох країн.
Телефон для довідок: (044) 287 82 50 (Сировацька Валерія Євгенівна);
E-mail: v_syrovatska@mon.gov.ua
Докладніше про програму
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/10/12/konkurs-spilnixukrayinsko-latvijskix-naukovo/

Українсько-німецький конкурс проектів фундаментальних досліджень
Організація: Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним
фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошується неперервний
конкурс спільних проектів фундаментальних досліджень.
Пріоритетні напрями:
–
–
–
–
–
–
–

математика, механіка, інформатика;
фізика та астрономія;
хімія;
біологія і медична наука;
науки про Землю та проблеми навколишнього середовища;
науки про людину і суспільство;
наукові основи перспективних технологій.
Запити на конкурс приймаються впродовж року без обмеження термінів
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їх подання. Український та німецький керівники спільного проекту до
подачі запиту узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл
наукових завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також планграфік робіт.
Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та
організація, де буде виконуватися проект, або організація як місце
основної роботи керівника. Після узгодження німецький керівник проекту
направляє свій запит до DFG. Про підсумки розгляду свого запиту
німецький керівник проекту повідомляє керівника проекту з української
сторони. У випадку позитивного рішення DFG український керівник
проекту направляє свій запит до ДФФД.
Тривалість спільного проекту – 1 або 2 роки і повинна співпадати з
тривалістю, що вказана у запиті німецького керівника проекту.
Телефон для довідок: (044) 246 39 27 Величко Ірина Георгіївна.

Міжнародні наукові програми та гранти
Конкурси рамкової програми ЄС «Горизонт 2020»
Організація: Європейська комісія
Термін виконання (фінансування): 2014-2020 роки
Кінцевий термін подання заявок: Протягом року (у залежності від
вибраного виклику)
Інформація про відкриті конкурси:
http://horizon2020.sumdu.edu.ua/?page_id=38
Докладніше про програму: http://horizon2020.sumdu.edu.ua/?page_id=8
Офіційний портал програми:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Гранти для проведення досліджень у Франції
Українські дослідники, які захистили кандидатську дисертацію після
2008 року, можуть подаватися на участь у цій грантовій програмі,
розрахованій на науковців в галузі соціальних і гуманітарних наук. Грант
розрахований на проведення досліджень, роботу в бібліотеках та архівах.
Тривалість перебування – 3 місяці.
Спеціальності: соціальні та гуманітарні науки (антропологія, соціологія,
література, мистецтвознавство, географія, політологія, історія, філософія
тощо)
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту: стипендія в розмірі 1500 євро на місяць.
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Необхідні документи:

CV (до 2 сторінок)

Копія диплома кандидата наук

Два рекомендаційні листи (один із приймаючої установи)

Презентація дослідницького проекту
Дедлайн: 1 грудня 2015 року.
Контакти:
FMSH : Marion FANJAT mfanjat@msh-paris.fr
CEFR : Hélène MELAT helene.melat@centre-fr.net
Джерело: http://www.fmsh.fr/en/c/7913

Дослідницька програма в Гарварді в галузі природничих наук
Дослідники зі ступенем кандидата наук (захист у період з травня 2012 по
серпень 2016 року) запрошуються до участі в програмі «Environmental
Fellows program».
Спеціальності – природничі науки.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту – заробітна плата в розмірі USD 62,000 на рік; медичне
страхування; тревел-грант.
Необхідні документи:
1. CV із списком публікацій
2. Деталізована дослідницька пропозиція (обсяг до 5 сторінок)
3. До трьох зразків статей
4. Три рекомендаційні листи, один з яких має належати науковому
керівникові дисертації апліканта
5. Лист підтримки від установи, в якій працює аплікант
Дедлайн: 13 січня 2016 року.
Контакти: James Clem, the HUCE managing director: clem@fas.harvard.edu
http://environment.harvard.edu/environmental-fellows-program

Міжнародні наукові гранти для науковців в Туреччині
Організація: TÜBİTAK
Область наук : Гуманітарні науки, Освіта, Суспільство, Технології
Розмір фінансування: $3 000
Тривалість стипендії: 12 місяців
Кінцевий термін подання заявок: Заявки приймаються на постійній
основі.
Науково-технічна дослідницька рада Туреччини (TÜBİTAK) надає
стипендії для міжнародних вчених / дослідників, які хотіли б провести або
відвідати семінари / конференції / лекції чи провести заходи R & D в
Туреччині в галузі природничих наук, технічних і технологічних наук,
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медичних наук, сільськогосподарських наук, соціальних і гуманітарних
наук. Програма спрямована на просування наукового і технологічного
співробітництва Туреччини з іншими країнами.
Три типи візиту надаються в рамках цієї програми:
- короткострокові (до 1 місяця);
- довгострокові (до 12 місяців);
- творча відпустка (від 3 місяців до 12 місяців).
Вимоги:
- може бути громадянином будь-якої країни.
- повинен мати вчений ступінь кандидата або, принаймні, п'ять років
дослідницького досвіду.
- повинен бути запрошеним приймаючою організацією в Туреччині
Деталі на сайті:
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchersfellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-andscientists-on-sabbatical-leave

Гранти на проведення досліджень у Німеччині
Фонд Олександра Гумбольдта надає стипендії науковцям з будь-якої
галузі науки для проведення досліджень у наукових установах Німеччини.
Гранти розраховані на тих учених, які завершили аспірантуру не пізніше 4
років тому і бажають провести дослідження тривалістю від 6 до 24 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Дедлайн: дедлайну немає.
Розмір гранту: покриття транспортних витрат, витрат на мовні курси,
проживання, перебування в Німеччині родини науковця (якщо дослідник
має родину).
Деталі на сайті: https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldtfellowship-postdoc.html
Гранти на проведення досліджень у Фінляндії
Центр міжнародної мобільності CIMO запрошує іноземних аспірантів та
молодих дослідників до участі в грантовій програмі. Програма розрахована
на академічне перебування у фінських наукових установах – від 3 до 12
місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: 1500 euros на місяць.
Необхідні документи:

Мотиваційний лист

Резюме

Дослідницький план
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Дедлайн: дедлайну немає.
Джерело:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/ci
mo_fellowships

Lise Meitner Programme: стипендія на наукові дослідження в Австрії
Цільова група  висококваліфіковані вчені із-за кордону, які могли б
зробити свій внесок у науковий розвиток австрійської науково-дослідної
установи.
Спеціальності: всі спеціальності.
Розмір гранту: у залежності від рівня кваліфікації від 63.510 € до
69.810 € на рік, 10.000 витрати на матеріали, відрядження і т.д.
Вимоги:
- Кандидат наук/Доктор наук;
- Високий рівень наукових публікацій;
- Немає обмежень за віком;
- Запрошення від австрійського науково-дослідної установи.
Тривалість: 12-24 місяці
Дедлайн: дедлайну немає.
Applications: http://goo.gl/iyohSZ
Детальна інформація: http://goo.gl/nWZyGb
See also:
– Erwin Schrödinger Fellowships: http://goo.gl/1Vqpo5
– Hertha Firnberg Programme: http://goo.gl/a4kOje

Travel Grants for Junior Researchers in Biomedical Research
Travel grants are awarded for short-term visits of up to 3 months. We
provide a flat-rate contribution which may cover the expenses for travel,
lodging and course fees.
Purpose:
– to learn clearly-defined methods useful for your ongoing research and the
work of your research group at home by visiting another laboratory, or by
attending research-orientated courses including practical training;
– to enable graduates from abroad and their potential PhD supervisors to
evaluate the scientific and personal prerequisites before embarking on a PhD
thesis.
The Boehringer Ingelheim Fonds awards travel grants to non-European
citizens who perform their MD, PhD or postdoctoral project in Europe, or will
use the travel grant to work in Europe.
Applicants must belong to one of the following groups of junior scientists:
– PhD students or medical students who are not older than 30 years of age;
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– postdocs who are pursuing a particular research project who are not older
than 32 years of age;
– graduates who have applied for a PhD project in Europe.
Applications may be submitted at any time. To allow sufficient time for the
selection procedure, applications should reach the Boehringer Ingelheim Fonds
at least 6 weeks before the planned date of departure.
The application should be completed in English and by the applicant
personally. The data and documents required are listed under application –
http://goo.gl/2BxL4r
Тривалість: 3 місяці

Програма «Гранти для учасників програм обмінів»
Посольство США в Києві оголошує конкурс на Програму «Гранти для
учасників програм обмінів» 2015-2016. Залежно від наявності коштів,
Посольство США надаватиме малі гранти, про які піде мова нижче,
випускникам/учасникам програм обмінів і стажування, що фінансуються
урядом США.
Програма має на меті активізувати зв’язки між випускниками,
стимулювати професійний розвиток, сприяти їх активній участі у
проектах, що підтримують демократичні перетворення, економічні
реформи та об’єднання України.
Максимальна сума фінансування одного проекту становитиме 4,000
доларів США для фізичних осіб і 15,000 доларів США для неурядових
організацій.
Загальна тематика проектів:
 Підтримка проектів, що сприятимуть поглибленню національної єдності
та поваги до громадян різного соціального або етнічного походження,
що мають різні культурні, релігійні або політичні погляди;
 Втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних та
економічних реформ в Україні, боротьбу з корупцією, встановлення
прозорого та підзвітного управління і залучення суспільства до цих
перетворень;
 Реалізація проектів, що мають на меті сприяти вивченню та навчанню
англійської мови, також узгоджуються з принципами ініціатив «Go
Global» і «Рік англійської мови» в Україні;
 Сприяння розвитку активної громадянської позиції, громадського
діалогу та розбудови місцевих громад;
 Підтримка діяльності існуючих асоціацій випускників та заходів,
спрямованих для налагодження співпраці між випускниками;
 Проекти, спрямованні на підтримку зв’язків між учасниками програм
обмінів, а також залучення випускників до діяльності центрів «Вікно в
Америку»;
 Підтримка тренінгових програм чи конференцій професійного розвитку
випускників і їхніх колег і проектів, що сприятимуть розвитку
людського потенціалу;
 Розробка та друк підручників, довідкових або навчальних матеріалів,
фільмів необхідних для проведення семінарів, тренінгів та конференцій.
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Заявки потрібно подати до 19 грудня 2015 року на розгляд приймальної
комісії Посольства США.



Детальний опис Програми «Гранти для учасників програм обмінів»
Форма заявки

Корисні посилання за якими ви можете знайти актуальні
конкурси, гранти, вакансії:
http://www.graduateschool.colostate.edu/financialresources/fellowships.aspx
https://internwebben.ki.se/en/ki-foundations-funds-list-grants
http://brain.mpg.de/graduate-studies/research-funding/travel-grants.html
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/educat
ion-in-eu_uk.pdf
http://www.science-community.org/ru/grants
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/jobs-foryou/index_en.htm

Шановні колеги!
Детальна інформація про актуальні конкурси, гранти, стипендії та конференції
розміщена на сайті ЦНТЕІ СумДУ:
http://cnti.sumdu.edu.ua/uk/grants.html
http://horizon2020.sumdu.edu.ua/?page_id=38
Сумський державний університет,
Центр науково-технічної і економічної інформації,
«Група організації грантової діяльності наукового спрямування»,
Тел: 687-869, 673
E-mail: internationalgrants@cnti.sumdu.edu.ua
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