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П ропонуємо ознайомитись із 

робочою програмою Горизонт 

2020 на 2018-2020 рр., що окреслює  

структуру, фінансування та деталі 

конкурсів Програми, які можна 

знайти за посиланням. 

Робочий план Програми Горизонт 2020  

Горизонт 2020: робоча програма 2018-2020, 

напрям нанотехнологій, передових 

матеріалів, біотехніки, передового 

виробництва та обробки 
 

В ідповідно до стратегії 
міжнародного співробітництва ЄС у 
галузі досліджень та інновацій 
міжнародна співпраця може бути 
особливо доцільною з країнами 
Східного партнерств, зокрема, у 
галузі нанотехнологій, передових 
матеріалів, біотехнологій та 
передового виробництва та обробки. 

 
 
 
 

 Більше подробиць можна знайти 
за посиланням, у главі 3.1 «Стійкі 
Процеси Індустрії» (SPIRE, на стр. 61).  

http://ncp.kpi.ua/work-programme-2018-2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
https://www.spire2030.eu/intro
https://www.spire2030.eu/intro
https://www.spire2030.eu/projects/our-spire-projects
https://www.spire2030.eu/projects/our-spire-projects
https://www.spire2030.eu/funding/find-your-spire-partner
https://www.spire2030.eu/funding/find-your-spire-partner
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf


П ропонуємо переглянути сайт 
Асоціації SPIRE (Sustainable Process 
Industry through Resource and 
Energy Efficiency), на якому можна 
знайти : 
 список дослідницьких організацій 

здебільшого з Європейського 
Союзу, які є членами SPIRE;  

 список проектів SPIRE H2020 
(закінчених та в процесі), в яких 
задіяні зазначені дослідницькі 
організації; 

 інструмент, за допомогою якого 
дослідники зможуть завантажити 
на сайт свої контакти, дослідницькі 
інтереси та запити на співпрацю. 

П роект «EaP PLUS» проводить 
допоміжні заходи для заохочення до 
участі: 
 інформаційні дні в кожній країні 

Східного Партнерства з акцентом на 
конкурси; 

 
 Щоб дізнатися більше та запланувати 
заходи відвідайте офіційний сайт. 

https://www.spire2030.eu/intro
https://www.spire2030.eu/spire/members?field_partner_categorymeber_ti%20d=176
https://www.spire2030.eu/projects/our-spire-projects
https://www.spire2030.eu/funding/find-your-spire-partner
http://www.eap-plus.eu


Ф онд польської науки (FNP) 
є некомерційною організацією, з 
місією підтримки науки. Це 
найбільший в Польщі позабюджетний 
фонд з джерелами фінансування 
науки.  

 
              HOMING 
 
Мета:  
Фінансування проривних 

проектів у формі пост-докторських 
стажувань, для молодих докторів з 
усього світу, в наукових установах або 
компаніях в Польщі, які працюють в 
найбільш інноваційних областях за 
участю наукового партнера.  

 
Учасник:  
Молодий доктор (незалежно від 

національності), що має докторський 
ступінь не більше ніж 5 років. Термін 
5 років може бути продовжений 
максимум до дев'яти років у випадку 
перебування в неоплачуваній 
відпустці, декретній відпустці, перерві 
через хворобу, роботу в секторі B+R 
без участі в науково-дослідній роботі, 
або через працю в інших галузях 
економіки. 

 
Тематика:  
Фінансуватися будуть проекти, 

що відповідають темам, визначеним у 
списку Державних Розумних 
Напрямів (Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji).  

Проект HOMING фонду польскої науки FNP  

Фонд може прийняти на 
фінансування проекти, теми котрих не 
перераховані в KIS, якщо вони мають 
значний потенціал або значення у 
вирішенні важливої соціально – 
економічної проблеми. 

 
Список KIS (Державних 

Розумних Напрямів):  
 Здорове суспільство 
 Біоекономіка: агропродовольча, 

лісова та деревообробна, 
навколишнього середовища 

 Збалансована енергетика  
 Природні ресурси і управління 

відходами  
 Інноваційні технології і промислові 

процеси (горизонтальний підхід)  
 
Час реалізації: до 24 місяців  
 
Бюджет: пропонований загальний 
бюджет проекту не повинен 
перевищувати 800 000 злотих для 
проектів, які тривають 24 місяці. 
 
Заявка має бути складена 
англійською мовою в режимі 
онлайн.  

https://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
https://wnioski.fnp.org.pl
https://wnioski.fnp.org.pl


Д ля того, аби Ваша ідея або 
вже діючий бізнес 
отримали підтримку та 

фінансування від найкращих світових 
банків та фондів, Вам потрібно: 
 заповнити резюме проекту. Даний 

документ – короткий опис, який 
включає такі пункти як: суть ідеї, 
контакти тощо. 

 заповнити таблицю для 
формування банку проектів – 
вносяться дані про обсяг 
інвестицій, термін окупності і т.д. – 
всього 9 положень; 

 презентація бізнес-проекту, що не 
перевищує 10 сторінок українською 
та англійською мовами. Зазвичай, 
це універсальна презентація, тобто 
та, яка використовується у 
більшості ситуацій. 

 

ПОРТАЛ ПОДАЧІ ПРОЕКТІВ ВІД ДЕРЖАВНОЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ 

УСТАНОВИ 

 Шаблон Резюме проекту для подання 
проектів до установи. 

 Таблиця для формування Банку 
проектів. 

 Онлайн-портал подання проектів. 
    
 Всі три документи (Заповнена 
таблиця, Резюме та Презентація) – це 
повний пакет, який необхідно 
підготувати розробнику українською та 
англійською мовами і надіслати на 
електронну адресу: 
 
project@difku.gov.ua  
(загальний розмір вкладень не повинен 
перевищувати 7MB.)  
 
тел. +38 044 354-04-74 

http://difku.gov.ua/rozrobnykam-proektiv/
http://difku.gov.ua/wp-content/uploads/Application-form.doc
http://difku.gov.ua/wp-content/uploads/Application-form.doc
http://difku.gov.ua/wp-content/uploads/UA_EN.xls
http://difku.gov.ua/wp-content/uploads/UA_EN.xls
http://www.sfii.gov.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
mailto:project@difku.gov.ua


  

У  2018 році Шведський 
інститут надасть 
близько 450 стипендій 

для вищої освіти в Швеції, для 
громадян 150 країн.  

 

Гранти на мобільність у Швецію, 
що доступні для України: 
 
 Ступінь повного навчання на 

рівні магістра                                 
(~ 40 стипендій / рік): 

 
 Повний курс навчання, 1-2 

навчальні роки в Швеції. 
 Стипендія з повним покриттям 

(плата за навчання, щомісячну 
допомогу, грант на поїздки, 
страхування). 

 Термін подачі заявок: 1-9 лютого 
2018 р. 

 

Програма Visby Programme інституту 
Swedish Institute, Швеція 

 
 

 Дослідження в Швеції, обмінні 
дослідження (~ 20 стипендій / рік): 

 
 Очно-заочне навчання 1-2 семестру, 

пріоритет - заявки на дослідження, 
що проводяться шведською мовою. 

 Стипендія на проживання у Швеції 
(щомісячна допомога, страхування, 
путівка). 

 Термін подачі заявок: 15 березня - 
30 квітня 2018 року (попередній) 

 
 
 

Стипендіальні пропозиції                   
(~ 40 стипендій  /рік): 

 
 Стипендії від 1 до 12 місяців. 
 Основні цільові групи: студенти, 

аспіранти, постдоки, старші 
дослідники, ключові співробітники 
та експерти. 

 Можливість розділити стипендію на 
один місяць, наприклад, 2 + 2 тижні 
(мобільність експертів). 

 Також відкриті для участі 
неоплачувані стажування в літньому 
курсі. 

https://si.se/en/apply/


Програма обміну викладачів (FEP) - 2018 

посольства США в Україні 

 

М іністерство сільського 
господарства США (USDA) оголошує 
про програму обміну викладачів 
економіки у 2018 році в області 
економіки сільського господарства, 
маркетингу та агробізнесу (FEP) для 
України. Програма обміну викладачів 
підвищує педагогічні навички 
викладачів сільського господарства з 
вищих навчальних закладів у країнах, 
що розвиваються. Учасники 
приїжджають до США на один 
академічний семестр (4-5 місяців) для 
придбання нових знань і підвищення 
їх здатності викладати і створювати 
навчальні програми на 
університетському рівні. 

 
 FEP приймає заявки на програму 
2018 року. Очікується, що програма 
почнеться наприкінці липня 2018 року і 
завершиться на початку грудня 2018 
року. Індивідуальні інтерв'ю з 
кандидатами попередньо планується 
провести в середині-кінці лютого або 
на початку березня 2018 року. 

 
 

Вимоги: 

 Кандидати повинні викладати на 
університетському рівні і мати 
досвід роботи в економіці сільського 
господарства, маркетингу, 
управлінні агробізнесом або 
суміжних областях. 

 Кандидати повинні володіти усною 
та письмовою англійською мовою. 
Всі аспекти програми будуть 
проходити англійською мовою; 
перекладачі не будуть 
використовуватися. 

 Заявники повинні бути в гарному 
стані, та, якщо вони будуть 
прийняті, буде потрібно пройти 
фізичний огляд до поїздки в США. 

 

https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FEP-Economics-Description-2018.pdf


 Університет заявника повинен бути 
готовий продовжувати виплачувати 
зарплату учаснику під час участі в 
програмі та гарантувати 
продовження роботи після 
повернення учасника протягом як 
мінімум двох років. 

 Після завершення американської 
частини програми заявник повинен 
бути готовий повернутися в свій 
університет, щоб викладати 
протягом як мінімум 2 років. 

Заявники повинні мати закордонний 
паспорт, дійсний до грудня 2019 року. 
 
Заявки повинні бути надіслані 
електронною поштою Марії Сорокіної 
Maria.sorokina@fas.usda.gov  до 
Управління з питань сільського 
господарства США в Посольстві США 
в Києві та Едварду Жерарду 
Эдварду.Gerard@fas.usda.gov до 
Вашингтону, округ Колумбія, до січня 
31, 2018. 
 

Опис програми (PDF 133 KB) 
Форма заяви (PDF 113 KB) 

https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FEP-Economics-Description-2018.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FEP-Economics-Application-2018.pdf


 

Керівник відділу  
міжнародних проектів  

Шукаєв С.М. 
   22/12/2017  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ                             

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 223 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 – Кізуб Олена 

 E-mail: s.shukayev@kpi.ua 


