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Подолання прогалини між дослідженнями  та ринком базованої на 

їх результатах продукції в масштабі Європи 

Причина акценту на наноматеріали та нанотехнології в Н2020 

Очікувані кроки  
•Перехід від 
лабораторних до 
серійних зразків 
функціональних 
матеріалів чи 
технологічних підходів   
•Демонстрація 
можливості та 
ефективності 
виробничих технологій 
в даній галузі  



• Innovative Training Networks ITN 

• Research & Innovation Staff Exchange RISE 
• Co-financing fellowship or doctoral 

programmes with transnational mobility COFUND 

• European Researchers’ Night NIGHT 

• Individual Fellowships IF 



EU Framework Programme for Research and Innovation  

Excellent Science  Industrial Leadership Societal Challenges 



Індивідуальні 

стипендії Марії 

Склодовської-Кюрі 

Стипендії для підтримки 

мобільності вчених 



Індивідуальні стипендії Марії 

Склодовської-Кюрі 

 Можливість професіональної підготовки 

(training), розвитку кар’єри та обміну 

знаннями 

 Для досвічених вчених 

 Складова частина блоку «Передова наука» 

(Excellent Science) в програмі «Горизонт-
2020» 

 80 000 учасників, що отримали стипендії 

 Підхід «знизу вверх» – вчені самостійно 

обирають сферу досліджень 

 Вік не є обмеженням 



Питання термінології 

 Досвідчений дослідник – кандидат наук або 4 роки 
наукового стажу 

 Науковий стаж – вимірюється з моменту отримання вченим 
ступеня магістра наук. 

 MS – країна-член ЄС 

 АС – країна, асоційована з програмою «Горизонт-2020» 

 TC – третя країна, що не входить до списку перших двох 
категорій 

 Правило мобільності – дослідник не повинен проживати або 
проводити основну діяльність в країні, де знаходиться 
приймаюча організація, більше 12 місяців протягом останніх 
3 років до моменту подання заявки 



Список Асоційованих країн 
(на 17 серпня 2015 р.) 

  Iceland  

  Norway  

  Albania  

  Bosnia and Herzegovina  

  the former Yugoslav Republic of 

Macedonia  

  Montenegro  

  Serbia  

 

  Turkey  

  Israel  

  Moldova  

  Switzerland (partial association, 

see below)  

  Faroe Islands  

  Ukraine  

 



Питання термінології 

 Академічний сектор – державні або приватні ВНЗ, державні 

або приватні дослідницькі неприбуткові організації 

 Неакадемічний сектор – всі інші організації 

 Бенефіціар – приймаюча організація, яка наймає вченого та 

здійснює наукове керівництво над його роботою 

 Науковий керівник (supervisor) – науковець у приймаючій 

організації, який здійснює керівництво над роботою 

дослідника 



Типи стипендій 

 1. European Fellowships (EFs)  

 • 1.1. Standard European Fellowships – стандартні стипендії 

 • 1.2. Career Restart Panel (CAR) – повернення до наукової  

     діяльності після перерви (не менше 1 року) 

 • 1.3. Reintegration Panel (RI) – повернення до Європи 

 

 2. Global Fellowships (GFs)  

 



IF – європейські та міжнародні стипендії 
 

European 
Fellowships 

Global  
Fellowships 

1 – 2 роки 

2 – 3 роки 



Питання фінансування 

Витрати на дослідника 

 Допомога на покриття витрат на життя – 4650 Євро/місяць 

(+кор. коефіцієнт) 

 Допомога, що покриває витрати на мобільність - 600 

Євро/місяць  

 Допомога на сім’ю – 500 Євро/місяць  

 

Витрати, які несе організація 

 Дослідження, підготовка та співпраця (networking) – 800 

Євро/місяць  

 Адміністративні та накладні витрати – 650 Євро/місяць  

 

 

 



Важливі зміни у законодавчій базі 

 Постанова КМУ № 579 від 12.08.15 року «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» 

 8. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають   

 наукову ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і   

 педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є: 

 участь у спільних проектах; викладання;  наукове дослідження; наукове стажування;  
підвищення кваліфікації. 

15. При цьому за зазначеними працівниками зберігається основне 

місце роботи у вітчизняному вищому навчальному закладі (науковій 

установі) до одного року. Оплата праці відповідно до законодавства за 

основним місцем роботи зберігається на строк до шести місяців, 

якщо вона не передбачена програмою академічної мобільності. 

 



Відсоток успішних проектів 

• 2013 
• Intra-European Fellowship 14% 

• International Incoming Fellowship 9.5% 

• International Outgoing Fellowship 12.5% 

 

~ European  

Fellowships 

Global  

Fellowships 



Конкурси IF 2016 і 2017 років 

CALL Opening Date Closing Date 

H2020-MSCA-IF-2016 12-квітня-2016 14-вересня-2016 

H2020-MSCA-IF-2017 11-квітня-2017 14-вересня-2017 



Якщо вирішили брати участь в конкурсі 

 Ваш куратор знає про Ваші наміри та  

      погодився прийняти Вас та підтримати Вас під 

      час стажування 

 Гарне інтернет-з’днання, ECAS-аккаунт та наявність PIC-

кода у хоста 

 Керівництво для апліканта (Guide for Applicant) 

 Рекомендації щодо участі та зв’язок з НКП 

 Терпіння, наполегливість і позитивність ... 

 



Про що треба пам'ятати (питання 

керівних документів – policies) 

 

 Конкурс стипендій публікує ЄС, але оцінюють його  

      зовнішні експерти (такі ж вчені, як і ви, які отримали  

      відповідні інструкції щодо оцінювання) 

 

 

 Важливо зберегти баланс у заявці – довести 

науковість проекту і водночас, зробити гарну 

рекламу наукового проекту/«продати» його 

 



Важливі керівні документи ЄС (policies) 

 
 European Charter for Researchers and Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers” (“Charter & Code”). 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter. 

 Innovation Union Flagship Initiative. 

http://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-pbKI3213062/ 

 European Research Area. http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-

communication/era-communication_en.pdf. 

 Agenda for New Skills and Jobs Flagship Initiative. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=958 

 Youth on the Move Flagship Initiative. 

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

 EURAXESS Policy Library. 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/researchPolicies.  
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 Перейдіть за 

посиланням 

http://ec.europa.

eu/research/parti

cipants/portal/des

ktop/en/opportuni

ties/index.html та 

знайдіть 

необхідний 

конкурс 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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 Завантажте необхідні документи 



 Розпочніть 

подачу 

заявки 



 Система запропонує Вам зареєструватися та отримати акаунт ECAS 



 Тут вводиться 
інформація – 
PIC код вашого 
хоста 

 Ваша роль в 
проекті 

 Наукова 
панель 

 Реферат (до 2 
тис символів, 
включаючи 
пробіли) 

 

 

 

Продовження 
картинки на наст. 

слайді 



Перевірка PIC організації та 

реєстрація організації 

https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/horizon-2020/horizon-

2020-legal-financial-issues/ 



Пошук та реєстрація PIC 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 



 



 



Акронім проекту 

Можна використовувати наступні ресурси: 

 

 http://acronymcreator.net/  

 

 http://acronymify.com/.  

 

 



Рекомендації щодо оформлення 

реферату 

 Навіщо ви робите своє дослідження? Які проблеми намагаєтеся 

вирішити? 

 Чи є воно частиною європейських пріоритетів? Яку користь воно несе 

для Європи? 

 Чому зараз? Які переваги того, що ви будете реалізувати свій проект 

саме зараз? Чи він своєчасний з огляду на останні досягнення у вашій 

галузі? 

 Чому ви? Чи ви найкращий претендент, щоб здійснити цей проект? Як 

проект співвідноситься з цілями/філософією конкурсу стипендій IF? 

 Що буде, якщо ми виберемо Вашу кандидатуру для реалізації проекту? 



Рекомендації щодо оформлення 

реферату 

 try to use your most important keywords and keyphrases from the rest of the 
document 

 “advertise truthfully”...that is: do not promise/ mention in the Abstract 
something that is not there in the rest of the proposal 

 avoid background information, literature references, 
abbreviations...anything that potentially needs further explaining and that 
would cost you valuable space... 

 avoid using the first person narrative, and avoid the passive...(e.g. it is 
better to write “the research project will investigate...” rather than “it will be 
investigated by the research project...” 

 summarise your objectives, your methodologies and your main expected 
outcomes. ‘Allocate’ what and how much you write in the Abstract 
proportionally to the extent you give within the rest of the text. 



 В попередньому 

вікні після того, як 

ви натиснете 

Next, з'явиться 

інформація про 

надсилання 

повідомлення на 

вашу електронну 

адресу  



 Тепер можна 

переходити 

до 

редагування 

форми А та 

завантаження 

форми В 



Частина А 
 Розділ 2 Частини А – Адміністративна інформація 

 Заповнюючи форму А про дослідника, зокрема Qualifications, подбайте про 

те, щоб інформація співпадала з CV, що розміщується вами в частині В 

 

 Розділ 3 Частини А – Бюджет (заповнюється автоматично) 

 Розділ 4 Частини А – Етичні питання 

 Open Research Data Pilot in Horizon 2020 в частині A 



Частина В – загальні помилки 



Частина В – загальні уроки 

 Урок 1: Вкрай важливо детально проаналізувати та врахувати кожен 
критерій оцінювання (Додаток 2, стор. 26 – Guide for applicant) – ключові 
слова, структура 

 Урок 2: Проект може бути сильним, але слабкі сторони можуть переважити 
сильні 

 A project scored 3 out of 5 in the Excellence criterion because “The originality of the 
research [was] not justified in sufficient detail”, even though “the aim of the proposal 
[was] timely” and “the state of the art [was] well argued”.  

 Another project scored 3.2 out of 5 in the Impact criterion due to the fact that “the 
proposal [failed] to demonstrate the benefit for the mobility to ERA, [and] more details 
should [have been] provided concerning intra-European and industrial benefits.” Even 
though “the competencies acquired during the fellowship could have [had] a 
significant impact on the future career prospects of the applicant” and the proposal’s 
“outreach activities [were] very good and [would have had] a positive impact on the 
general public.” 

 Урок 3: Це не дуже важко – зробити ваш проект бездоганним 

 



Критерії – бездоганність (excellence) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 1: Якість дослідження є першоосновою бездоганності 

 Урок 2: Будьте неповторні (оригінальність та сучасний стан проблеми) 

Важливо показати потенціал проекту показати нові горизонти знань. 

Інноваційний підхід – не те ж саме, що інновації. Проекти вчених з 

фокусом на ринкові застосування можуть подавати проект в інших 

компонентах програми Горизонт-2020. 

 Урок 3: Дозвольте вашому проекту враховувати інтереси інших сторін 

Наскільки проект стосується політичних, економічних та суспільних 

проблем ЄС та інших країн. 

 

 

 

 



Критерії – бездоганність (excellence) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 4: Покажіть всі свої сильні сторони 

Покажіть, наскільки ви можете працювати незалежно. «Продайте» свої 
досягнення, досвід, знання, вміння та міжн. вплив оцінювачам проекту. 

Позитивні відгуки 

 “The candidate is experienced in the field as demonstrated by an extended CV that 
includes several high impact publications, awards and lectures and extensive 
teaching.  

 “The clarity in describing the major accomplishments of the applicant with regard to 
the scientific career shows the capacity of the applicant to communicate results to 
the scientific community rapidly.”  

 “The applicant has a very strong publication record, including numerous first-author 
contributions, also demonstrating the capacity for independent and original thinking.”  

 “The publications and other achievements are of very good quality and the proposal 
and references give evidence that their contributions are well regarded by peers.”  

 “A comprehensive CV chronicles academic achievements, professional activities, 
awards and excellent scientific publications  



Критерії – бездоганність (excellence) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 5: Досвід та навички: дві сторони однієї монети 

Ваш наявний досвід є дуже важливим, але також дуже важливо показати 
лідерські та організаційні якості, а також те, як ви реалізували наукові проекти 
до цього часу. 

Позитивні відгуки 

 Wide ranging experience and initiatives are indicative of someone with clear 
leadership abilities and independent thinking skills.”  

 “The experience of the applicant with regard to the proposal is excellent, the 
knowledge and expertise in the area guarantees the capacity to develop most part 
of the proposal.”  

 “The applicant's experience is of quality; it is well documented and clearly explained.”  

 “A detailed CV is provided that amply demonstrates prior credentials in both active 
research and teaching/mentoring, as well as securing grant funding and having 
undertaken previous mobility periods.”  

 “The applicant's fundamental background in chemistry will match this project even if 
he can't yet be described as an expert in catalysis or in synthetic chemistry.”  

 



Критерії – бездоганність (excellence) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 6: У щасливого господаря (host) щасливі гості 

Позитивні відгуки 

 “The host institute provides a very good environment for the proposed research.”  

 “The scientist in charge is of outstanding quality and a leader in the field.”  

 “The host's high reputation in the fields is fully demonstrated with track records 

given.”  

 “The host organisation has leading expertise in the field.”  

 “The quality of the scientists is clearly demonstrated, and their capability to 

supervise […] is documented.”  

  

 



Критерії – бездоганність (excellence) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 7: Покажіть додаткові можливості Вашого проекту 

7.1. Покажіть мульти- та міждисциплінарність вашого проекту. Ваш проект має 
демонструвати інтерес до інших дисциплін і вказувати ті з них, які виграють від вашого 
проекту. Мульти- та міждисциплінарність – це показник того, як ви відкриті до проведення 
досліджень поза зоною вашого комфорту. 

 “The project is multidisciplinary, including observational and instrumentation aspects.”  

 “The interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal are very well focused.”  

 “The project builds on the researcher's former research but will also involve new areas of 
expertise and subject of study and thus support development to professional maturity.”  

 “The diversity of the publication topics reflects the researcher's capacity of acquiring new 
knowledge.” 7.2. Навчайтеся, зростайте та поширюйте результати. Покажіть свій 
потенціал розширити свої знання завдяки проекту. Також покажіть, яку користь від 
проекту матиме приймаюча сторона 

7.2. Навчайтеся, зростайте та поширюйте результати. Покажіть свій потенціал розширити свої 
знання завдяки проекту. Також покажіть, яку користь від проекту матиме приймаюча сторона 

  

 



Критерії – вплив (impact) 

Як записано у програмі 

 

 Вплив на вашу кар'єру  

 Вплив на європейське суспільство та економіку 

 Покращення сфери досліджень, розвиток інновацій, демонстрація 

переваг роботи вченого для суспільства 



Критерії – вплив (impact) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 1: Чітко формулюйте цілі вашого наукового стажування (research 

training). Пов'яжіть цілі цього навчання з конкретними видами діяльності. 

Не забувайте про зв’язок з інформацією, вказаною в першому розділі 

“Excellence”  

Позитивні відгуки 

 “The research training objectives and the corresponding activities are well 

presented and clear.”  

 “The research training objectives are broken down into components and 
described clearly.”  

 “The research training appears rich and well planned.”  

 “The training activities are well described and have specific, important and 

credible scientific objectives, complementing the researcher’s background.”  

 



Критерії – вплив (impact) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 2: Покажіть, як проект вплине на вашу кар'єру. Покажіть 

можливості співпраці та спільної роботи (networking opportunities), що 

призведуть до майбутньої співпраці, або нові вміння та більш цікавий 

профіль, які ви отримаєте завдяки проекту. 

 



Нові навички 

 - Research project management 

 - Entrepreneurship and Research Innovation 

 - Presentation skills, communication of research results to 

 the non-specialists/media/wide public 

 - Grant / Proposal Writing for competitive (EU) Funds 

 - Principles of the Peer-review process for Journals 

 - (Advanced) Scientific Writing 

 - Grants Negotiation Skills 

 - Scientific Networking 



Нові навички 

 Team Leadership / Team Management / Task Coordination / Conflict 

Resolution in Research Teams 

 - Ethics in Research 

 - Training for Gender Issues (in Research Teams and as Considerations in the 

Research Outputs) 

 - Training for Intellectual Property Rights Management and Patenting 

 - Data Protection and Open Access 

 - Training / Seminars on Interview Skills for (Tenureship) Positions/ Jobs 

 - CV and Resume Preparation and Submission / Selfmarketing Strategies 

and Techniques 



Нові навички 

 - (Advanced) Qualitative / Quantitative Methods 

 - (Advanced) Experimental Design 

 - Statistical Analysis for Data Processing (e.g. learning SPSS, 

Mathematica….) 

 - Learning/ Application of a research-specific Software/computer-

Language/ Model/ Tool 

 - Language Courses 

 - Teaching Methods (in Higher Education) / Tutoring and Mentoring 

Methods 

 - Techniques for Presentation and Moderation 



Критерії – вплив (impact) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 3: Не соромтеся «зв'язувати» свій проект з промисловістю 

 Урок 4: Намагайтеся зробити своїм проектом внесок у галузь 

досконалості та конкурентоспроможності Європи (European 
excellence and competiveness). Значимість цього пункту трохи 

понизилася у порівнянні з РП7, але все одно варто зазначити цей аспект 

у проекті. 

 

 



Критерії – вплив (impact) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 5: Мій хост – це моя фортеця. Посилайтеся на різні особливості 
приймаючої організації при описі свого проекту. Переконайтеся, що ваш 
хост має досвід у керуванні науковими роботами стажерів, науковців, що у 
них буде час здійснювати цю роботу. Детально вивчіть профіль вашого хоста 

(веб-сайт, LinkedIn тощо), надішліть йому запитання по важливим для вас 
питанням 

 Урок 6: Підкресліть важливість мобільності. 

 Навіть якщо науковець прожив у країні, куди він подорожує, близько 12 

 місяців, що підходить для критеріїв конкурсу, треба аргументувати , 
 чому обрана та чи інша країна або організація. 

 Урок 8: Просвітницька діяльність та розповсюдження результатів 

 Якою є цільова аудиторія проекту? Як ви з ними встановлюватиме зв'язок? 

 

 



Критерії – реалізація (implementation) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 1: Робіть амбіціозні проекти, але не перестарайтеся з цим 

Позитивні відгуки 

 “Despite the ambitious nature of the project a credible timeline has been 

demonstrated.”  

 “The feasibility and credibility of the project are convincingly evidenced, and a 

detailed work plan, indicating concrete and measurable work packages, 
research results, and outcomes, is provided.”  

 “The work-plan is credible, comprehensive and well-structured for both periods 

at the outgoing and return institutes.”  

 “The work plan is well laid out, detailed, very clear and feasible.”  



Критерії – реалізація (implementation) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 2: Будьте впевнені щодо того, куди ви йдете 

Навіть, якщо результати проекту можуть бути незрозумілими, загальний напрям 
досліджень має бути чітким та ясним. 

Позитивні відгуки 

 “The technical objectives of the implementation plan are clearly identified.”  

 “A very detailed work plan is given, which includes milestones and deliverables. 
Project is highly feasible and credible.”  

Негативні відгуки 

 “The milestones are not explicitly defined for a proper project progress monitoring.  

 “The proposal lacks details in key performance indicators.”  

 “The work plan is presented in terms of key events, but it is not clear 'how' these will be 
managed, monitored and achieved.”  

 “Some concerns about the feasibility of WP2 and WP4 arise due to insufficient 
validation activities.”  

 

 



Критерії – реалізація (implementation) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 3: Приймаюча організація та господар 

Покажіть, що ваш хост - найкращий вибір з тих, які можуть бути. Це стосується і 
таких аспектів, як допомога у адміністративних питаннях тощо. 

Позитивні відгуки 

 “The host institution has a remarkable experience in hosting MC fellows.”  

 “There is evidence in the proposal about the practical and administrative 
arrangements already made for the implementation and management of the 
research project.”  

 “The practical arrangements … are comprehensively described, including regular 
meetings and training and a very good management structure.”  

 “The European return host's qualities and capabilities to absorb and make use of the 
experience gained by the returning researcher are clearly described.”  

 “On the return phase the applicant will be in a very good position to implement the 
knowledge and expertise acquired.”  

 

 

 



Критерії – реалізація (implementation) 

Погляд з боку оцінювачів 

 Урок 4: Продумайте план дій в непередбачених обставинах та план 
захисту інтелектуальної власності, що може стати результатом проекту. 

 Урок 5: Не забувайте використовувати можливості співпраці. 
Користайтеся зв'язками вашого хоста та розширюйте свої можливості 
співпраці. 

Позитивні відгуки: 

 “The international collaboration of the host institution is impressive.”  

 “International collaborations of both outgoing and return host offer manifold options 
for the fellow to advance the scientific career.”  

 “The host's experience in international collaborations is significant; it includes 
participation in several European projects.”  

 “The involvement of industry is addressed.”  

 “The proposal very clearly describes the high quality of the host’s […] large number of 
international collaborations both with academia and industry.”  

 

 



Обміни науковим та 

інноваційним 

персоналом 

Проекти для підтримки 

наукових обмінів та 

мобільності вчених 



Research & 

Innovation Staff 

Exchange Підтримка міжнародної 

та міжсекторальної 

співпраці через обміни 

персоналом 

 

Створення колективної 

культури (shared culture) 

досліджень та інновацій 



Питання термінології 

 Досвідчений дослідник – кандидат наук або 4 роки 
наукового стажу 

 Дослідник на ранньому етапі кар'єри – до 4 років стажу 

 Бенефіціари – безпосередньо проводять дослідження, 
здійснюють обмін знань та освітню діяльність (training), 
приймаючи або відправляючи на стажування вчених. Несуть 
повну відповідальність за виконання проекту та підписують 
Грантову угоду. Розташовані в MS/AC (в Європі). 

 Партнерські організації – безпосередньо проводять 
дослідження, здійснюють обмін знань та освітню діяльність 
(training). Не підписують грантову угоду. Розташовані в TC (за 
межами Європи). 



Питання термінології 

 Період стажування (secondment) – період, проведений 

науковцем в приймаючій організації, включаючи дати 

подорожі 

 Person-month – одиниця для вимірювання та здійснення 

витрат по стажуванню. 

 Координатор – бенефіціар, що виконує головну роль у 

підготовці проекту. 

 



Типовий проект RISE 
• Консорціум організацій з різних країн та секторів, 

включаючи країни за межами Європи 

• Пропонує спільну програму досліджень 

• Реалізується через стажування персоналу в 

межах консорціуму (від 1 до 12 місяців) 

• Діяльність з обміну досвідом/навчання 

• “Персонал” = аспіранти, кандидати і доктори 

наук, технічні та управлінські кадри 

 



Модель фінансування 

Всі цифри дани ЗА МІСЯЦЬ 

Categories of 

eligible costs 

  

  

Marie 

Skłodowska-
Curie action 

Costs of researchers (1) 
  

Institutional costs (2) 

Living 

allowance 

(a) 
  

Mobility 

allowance 

(b) 
  

Family 

allowance 
(c) 

Top-up 

allowance 
(d) 

Research, 

training and 

networking 

costs 
(a) 

Manageme

nt and 

indirect 

costs 
(b) 

RISE 
(100%) 

-- -- -- 2 000 1 800 700 



Academia 
Non-academia 
 

Country 3 Country 2 

Country 1 



• Мінімальний розмір консорціуму:  

 3 партнери в 3 країнах 

• Дві умови: 

• 3 європейські партнери: принаймні 1 

неакадемічний і 1 академічний партнер  

• 2 європ. партнери і один партнер з TC: 

зникає вимога міжсекторальності 

• Немає обмежень, 6 -10 організацій 

 

Правила - консорціум 



• Мін. термін 1 місяць, макс. 12 місяців  

 (можливо розбивати на частини) 

   15 А + 45 В ≠ 30 А + 30 В 

• персонал має працювати в організації, що 

направляє на стажування, 6 місяців перед 

поїздкою 

• Має бути реінтегрований до організації 

після стажування 

 

 

Стажування – загальні правила 



• Всі стажування мають бути міжнародні та 

міжсекторальні 

• E.g. from a HEI in Ireland to an SME in Germany 

• Не може бути стажувань в межах країни 

• Не може бути стажувань в межах сектору 

• E.g. from a HEI in Ireland to a HEI in Germany 

• E.g. from an SME in Germany to a MNC in 

France 

Стажування – європейський 

консорціум 



Приклад 1 : європейський 

консорціум 

Polish SME 
UK  

University 

German 

NGO 
Polish  

University 



• Стажування в межах Європи – міжнародні, 

міжсекторальні 

• E.g. from a HEI in Ireland to an SME in Germany 

• Між Європою і «неЄвропою» можуть бути 

міжсекторальними або в межах одного сектору 

• E.g. from a HEI in Ireland to a HEI in Chile 

• Не допустимі відрядження в межах однієї країни 

• Не допустимі відрядження між третіми країнами TC 

• E.g. from Chile to Pakistan 

 

 

 

 

Стажування – міжнародний 

консорціум 



Example 2: International 

Consortium 

Chilean  

University 

UK  

University 

German 

NGO 
Polish  

University 



Example 3: International 

Academic-Only Consortium 

Chilean  

University 

UK  

University 

German 

University 
US  

University 

Red Arrows: 

Eligible if 

USA funds it 

and is 

necessary 

for project 



Зміст проекту 

1. Summary 

2. Excellence 

3. Impact 

4. Implementation 

5. Gantt Chart 

6. Capacities of the Participating Organisations 

(tables) 

7. Ethical Aspects 

8. Letters of Commitment of Partner Organisations 
 

Обмеження до 30 сторінок 



Відсоток успішних проектів 

• 2013 рік - IRSES 38% 

• 2015 рік – RISE 24,7% 

 

 

 



Відсоток успішних проектів 
(по країнах), 2015 рік 

Country 

Total 

Participation 

Participation in 

Retained 

Proposals 

% 

Ukraine 63 9 14,3% 

Moldova (Republic of) 12 0 0,0% 

Russian Federation 14 4 28,6% 

Belarus 29 3 10,3% 

Georgia 10 0 0,0% 

Austria 50 26 52,0% 

Canada 26 14 53,8% 



Конкурси RISE 2016 і 2017 

CALL Opening Date Closing Date 

H2020-MSCA-RISE-2016 8-грудня-2015 28-квітня-2016 

H2020-MSCA-RISE-2017 1-грудня-2016 5-квітня-2017 



Пошук та реєстрація PIC 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 



 



 



Пошук партнерів та приймаючих організацій для IF 
 

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 



Framework programme 7 Horizon-2020 

 PEOPLE      MSCA (Marie Curie-Sklodowska Actions) 

  IRSES      RISE 

  IOF, IIF      IF 





Пошук партнерів та приймаючих організацій для IF 
 

http://www.iua.ie/irish-marie-curie-office/for-fellowships/fellowship-host-offers/ 



Приклади профінансованих проектів у галузі SSH: 

 Disability Rights Expanding Accessible Markets 

 Bridging the European and Anatolian Neolithic:  Demography, Migration, 

and Lifestyle at the Advent of Civilization 

 Mental Health Training through Research Network in Europe 

 A Psycholinguistic Investigation of Irish Orthography and Reading 

 Epistemology and Democracy in Complex Societies 

 Brahms and the Fabric of Modernist Culture 

 

The list below summarises what can typically be achieved through 

participating in a Marie Skłodowska-Curie Action: Building an international, 

inter-sectoral network to train research students 

 



Пошук партнерів та приймаючих організацій для IF 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/ 



Розсилка вакансій від НКП 

 



Це тільки початок 

Дякую за увагу 

savkevych@gmail.com 


