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Horizon 2020 ERC-ADG Advanced Grant

К

онкурс ERC-2018-ADG

Кінцевий термін подання:
30 серпня 2018 р.
У конкурсі можуть брати участь
дослідники з країн-членів ЄС та
асоційованих країн.
Конкурс «ERC-2018-ADG» має один
кінцевий термін для трьох головних
дослідницьких доменів:
 фізичні науки та інженерія (панелі
PE1-PE10);
 науки про життя (панелі LS1-LS9);
 соціальні науки та гуманітарні
науки (панелі SH1 - SH6).

Цілі
Гранти призначені для підтримки
провідних дослідників на етапі
кар'єри, коли створені ними науководослідницькі напрями є визнаними.
Заявники повинні продемонструвати
амбітність і здійсненність їх наукової
пропозиції.
Розмір грантів
Гранти можуть бути отримані в обсязі
максимум 2 500 000 євро на термін до
5 років. Максимальна винагорода
зменшується відповідно для проектів
меншої тривалості.
Детальніше за посиланням.

Конкурс індивідуальних стипендій
Marie Sklodowska-Curie Actions

В

рамках Програми «Horizon
2020» відкрито конкурс заявок на
індивідуальні стипендії за напрямом
Марії Склодовської-Кюрі.

Пропозиції відкриті для всіх галузей
наукових досліджень та інновацій –
від фундаментальних досліджень до
виходу на ринок з інноваційним
продуктом.

Стипендії Марії Склодовської-Кюрі
(Marie Sklodowska-Curie Actions,
MSCA) спрямовані на підтримку
навчання, мобільності та розвитку
кар’єри науковців як з країн
Європейського Союзу, так і з інших
країн світу.

Індивідуальні стипендії (Individual
Fellowships) надають можливість
працювати над індивідуальними
науковими проектами у різних країнах
і секторах, що сприяє отриманню
нових навичок.

MSCA надають гранти на всіх етапах
кар'єри дослідників - для аспірантів
або висококваліфікованих дослідників і заохочують транснаціональну,
міжсекторальну та міждисциплінарну
мобільність.

Кінцевий термін подання:
12 вересня 2018 р.
Докладніше з інформацією можна
ознайомитись за посиланням.

Програма імені Фулбрайта в Україні
розпочинає прийом документів

F

ulbright Scholar Program проведення досліджень в
університетах, наукових та
дослідницьких інституціях США на
період від трьох до дев'яти місяців.
Кінцевий термін подання:
15 жовтня 2018 р.
У конкурсі можуть брати участь
кандидати та доктори наук; діячі
культури, фахівці з бібліотекарства,
журналісти та юристи; дослідники без
наукового ступеня з досвідом роботи
не менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які
отримають науковий ступінь до
початку гранту (1 вересня 2019 р.).
Участь у Програмі – це можливість
набути цінний досвід, зітканий з
десятків, сотень різних напрацювань й

досягнень, удоступнених у
американському науковому
середовищі; досвід, базований на
живому спілкуванні «від людини до
людини» й дискусійному обміні
думками; досвід, що спонукає не
тільки робити порівняння й ініціювати
зміни у власних інституціях/сферах
діяльності/дотичних галузях, але й
стати їх активними учасниками;
досвід, що уможливлює вихід поза
межі локального інтелектуального
простору через багатоактне
спілкування й працю над спільними
проектами з науковцями й
інституціями США та інших країн
світу.
Детальніше за посиланням.

Оголошено конкурс на здобуття премії
кабінету міністрів за розроблення і
впровадження інноваційних технологій

1

червня 2018 року розпочато
конкурс на здобуття щорічної
Премії Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження
інноваційних технологій відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2012 р. № 701.
Кінцевий термін подання:
1 серпня 2018 р.
Премія Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження
інноваційних технологій
присуджується щороку за особливі
досягнення у розробленні і
впровадженні інноваційних
технологій у виробництво та
виведення на ринок вітчизняної
інноваційної продукції.

Премія присуджується на конкурсних
засадах.
Розмір Премії визначається щороку
Кабінетом Міністрів України.
На здобуття Премії можуть
висуватися роботи з розроблення і
впровадження інноваційних
технологій, результатом яких є
реалізовані інноваційні проекти.
Підприємства, установи та організації
подають клопотання про присудження
Премії до 1 серпня 2018 р.,
міністерствам, іншим центральним
органам виконавчої влади,
Національній академії наук,
Національній академії медичних наук,
Національній академії аграрних наук.
Детальніше за посиланням.

Конкурс в рамках програми
«Для жінок в науці-2018»

У

Програмі беруть участь жінки,
які професійно проводять
наукові дослідження у галузі STEM
(наука, технології, інжиніринг та
математика) на території України в
будь-якому державному вищому
навчальному закладі, дослідницьких
центрах цих закладів або
Національній академії наук України і
відповідають таким умовам:


є громадянками України;



вік від 18 до 40 років на момент

закінчення терміну подання заяв;


наявність наукового ступеня;



наявність публікацій у журналах,
що індексуються в міжнародних
наукометричних базах Scopus та/
або Web of Science;



соціальна активність задля
популяризації науки.

Кінцевий термін подання:
22 червня 2018 р.
Організатор відзначить премією трьох
учасниць Програми.
Кожна премія становить 120 000
гривень після відрахування
обов’язкових платежів та зборів, та
може бути використана
переможницями на власний розсуд.
Імена переможниць публічно буде
оголошено на офіційній церемонії у
листопаді 2018 р.
Для участі у Програмі потенційні
учасниці мають подавати заяви за
встановленою формою через онлайнплатформу.

Мікро-гранти для наукових досліджень

Ф

ундація Спенсера приймає
заявки на участь в Програмі
малих дослідницьких грантів, яка
підтримує проекти в галузі освіти.
Метою є фінансування наукових
досліджень, що сприяють
підвищенню рівня освіти в широкій
перспективі.

Кінцевий термін подання:
1 серпня 2018 р.
Інформація про фінансування
Бюджет гранту становить до 50 000
доларів США.
Фонд Спенсера був заснований
в 1962 р. для вивчення шляхів
вдосконалення системи загальної
освіти у всьому світі.
Критерії
 основні дослідники (Pi) та
співдослідники (Co-Pi), що
подають заявку на отримання
гранту повинні мати науковий
ступінь або відповідний досвід
роботи в галузі освіти;


основні дослідники (Pi) повинні
бути пов'язані з коледжем,
університетом, школою,
некомерційним дослідницьким



центром або некомерційною
культурною установою, яка готова
служити фінансовим агентом у разі
надання гранту, так як Фонд
Спенсера не надає гранти фізичним
особам;
пропозиції приймаються з усього
світу, однак всі пропозиції повинні
бути подані англійською мовою, а
бюджети мають бути обраховані в
доларах США.

Обмеження
 бюджети обмежено до 50 000
доларів США кожен;
 бюджети малих дослідницьких
грантів можуть не включати оплату
непрямих витрат;
 основні дослідники (Pi) та
співдослідники (Co-Pi) не мають
права виконувати кілька
дослідницьких грантів Фонду
Спенсера. Відповідно до цієї
політики не рекомендується
одночасне подання заявок на
тримання гранту Фонду від
основних дослідників (Pi) та
співдослідників (Co-Pi).
Заявки повинні бути подані online
через веб-сайт.
Детальніше за посиланням.

Програма міжнародного академічного
партнерства від Nawa

П

ольська національна агенція з
академічного обміну Nawa
оголосила програму міжнародного
академічного партнерства.
Метою Програми є розробка
довгострокових рішень в галузі
наукової, навчально-методичної та
навчальної співпраці, що проводиться
в рамках міжнародних академічних
партнерських відносин.
Результати проекту повинні
забезпечити основу для розвитку
співпраці суб'єктів, що входять в
партнерство. Проекти, реалізовані в
рамках Програми, повинні
відповідати довгостроковій політиці
розвитку заявника та партнерів.

Кінцевий термін подання:
2 липня 2018 р. до 15:00.
Заявки подаються через систему ІКТ
NAWA.
Оголошення про результати
відбудеться 28 вересня 2018 року.
Тематичний обсяг заходів,
реалізованих в рамках Програми
Заходи, що реалізуються в рамках
міжнародного інституційного
співробітництва в галузі наукових
досліджень повинні містити наступні
питання:
 подання публікацій до
міжнародних рейтингових
журналів;












підготовка та подання заяв на
отримання грантів;
організація міжнародних
конференцій, семінарів;
розробка сучасного навчального
матеріалу, який буде
використовуватись в установах, що
беруть участь у проекті;
розробка нових освітніх
інструментів та методів;
участь у стажуванні;
обмін студентами та працівниками;
перегляд процедур підготовки
дисертацій, стажування та
постокторських студій;
проведення наукових досліджень у
співпраці з підприємцями, за умови
того, що кошти не будуть
передаватися на підприємство;









розвиток управління якістю,
включаючи внутрішні системи
забезпечення якості освіти,
досліджень, адміністрування;
проведення дослідницькоконструкторської роботи з
міжнародним виміром;
розробка стратегії поширення
досліджень співробітників
університету;
налагодження співпраці з
іноземними підприємцями з метою
адаптації освітньої пропозиції
університету до потреб ринку.

Детальніше за посиланням.

Третій конкурс проектів за програмою
Culture Bridges

П

рограма Culture Bridges
оголосила третій конкурс
проектів для фахівців та організацій
культурного сектору з України та
країн Європейського Союзу.
Фінансування надається на проекти
національного та міжнародного
співробітництва і на міжнародну
мобільність між Україною та країнами
ЄС.
Кінцевий термін подання:
 проекти мобільності - 5 липня 2018 р.;
 проекти співпраці - 12 липня 2018 р.
Програма фінансується Європейським
Союзом, підтримує розвиток
професіоналів в українському
культурному та креативному секторах
та сприяє їхній співпраці з
організаціями та фізичними особами в
ЄС.

Програма Culture Bridges
впроваджується Британською Радою,
яка працює у партнерстві з
Європейською мережею національних
інститутів культури (EUNIC) в
Україні.
Програма із бюджетом 1,363 млн євро
триває з листопада 2017 р. по
жовтень 2020 р.
Упродовж програми - в 2018 та 2019
роках планується виділити не менше
100 грантів.

За додатковою інформацією та
іншими питаннями звертайтеся до
менеджера з комунікацій Британської
Ради в Україні Олени Самбрус:
Elena.Sambrus@britishcouncil.org.ua,
+38 068 078 70 70
Інформація про Culture Bridges
доступна на сайті Програми.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Випуск № 228 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу
Тел: 204-80-19, контактна особа – Пашков Ростислав
E-mail: s.shukayev@kpi.ua

Керівник відділу
міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
11/06/2018

