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Конкурс: Готовність до цифрового навчання 

 

Ініціатори: програма Еразмус+, ЄС  

Завдання конкурсу: 

Cприяння впровадженню стратегій EUDigitalEducation, шляхом забезпечення високоякісної 

інклюзивної цифрової освіти, в умовах виняткових обставин, створених пандемією COVID-19. 

- Підтримка проєктів в сфері шкільної, фахової передвищої та професійної освіти, вищої освіти  

та професійної підготовки. 

- Поліпшення умов дистанційного, змішаного та онлайнового навчання. 

- Підтримка викладачів. 

- Забезпечення інклюзивності цифрового навчання. 

Вимоги до проєктів: 

Для отримання фінансування проєкти повинні відповідати одному з таких пріоритетів: 

- Використання цифрових технологій, та інноваційних і відкритих педагогічних практик  

в освіті.  

- Розробка та використання відкритих освітніх ресурсів, відкритих підручників та  

безкоштовного освітнього програмного забезпечення з відкритих джерел.  

- Застосування інноваційних методів та інструментів викладання, підготовки, навчання  

та оцінювання.  

- Сприяння гендерній рівності. 

Рекомендації: використання платформ eTwinning, School Education Gateway та EPALE для спільної 

роботи до, під час і після проєктної діяльності. 

Тривалість проєкту: від 12 до 24 місяців (закінчення проєкту не пізніше 31 грудня 2023 р.) 

Бюджет: до 300 тисяч євро на 24 місяці. 

Вимоги до учасників конкурсу: Мінімум три організації з країн-членів Програми мають бути в 

партнерстві.  

Деталі конкурсу за посиланням, для подачі аплікаційної форми посилання тут 
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Конкурс "Партнерство задля творчості" 

Ініціатори: програми Еразмус+ і Креативна Європа, ЄС 

Мета конкурсу:  

Об’єднання зусиль задля допомоги культурному та креативному секторам у виході з кризи з 

точки зору екологічного, більш цифрового та стійкого відновлення.  

Завдання конкурсу: 

Підтримати проєкти в сфері молоді, шкільної освіти та освіти дорослих, спрямовані на розвиток 

навичок та умінь, які заохочують творчість і покращують якість робіт молоді, додають їм 

новаторства і визнання. Сприяння розвитку навичок через CREATIVITY & THE ARTS: 

- Набуття навичок і компетентностей, включаючи цифрові компетентності. 

- Підтримка якості, інновацій та визнання молодіжної роботи, що забезпечує творчий потенціал  

молоді. 

Вимоги до проєктів: 

Пріоритет буде надаватися проєктам, які спрямовані на діяльність, пов’язану з посиленням 

усіх аспектів креативності/творчості в неформальній та формальній освіті: 

- Молодіжна робота (включаючи цифрову молодіжну роботу) з культурно-творчим  

компонентом, щоб допомогти молоді та професіоналам. 

- Освітня діяльність та навчання впродовж життя, інформальне та неформальне навчання. 

- Дії по створенню робочих місць, стійкого розвитку та соціальній інклюзії через мистецтво, 

підтримуючи інноваційні підходи до участі та міжкультурного діалогу. 

Рекомендації: використання платформ eTwinning, School Education Gateway та EPALE для 

спільної роботи до, під час і після проєктної діяльності. 

Тривалість проєкту: від 6 до 24 місяців (закінчення проєкту не пізніше 31 грудня 2023 р.) 

Бюджет: до 300 тисяч євро на 24 місяці. 

Вимоги до учасників конкурсу: Мінімум три організації з країн-членів Програми мають бути в 

партнерстві.  

Цільова група учасників: Стратегічне партнерство відкрите для будь-якого типу організацій, що 

працюють в будь-якій сфері освіти, як-от заклади освіти, державні організації, неурядові 

громадські організації, бібліотеки, музеї, тощо) 

Деталі конкурсу за посиланням, для подачі аплікаційної форми посилання тут 
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ID: LC-GD-1-2-2020 

Конкурс: Назустріч кліматично-нейтральним та суспільно-інноваційним містам 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Міста займають лише 2% суші планети, але вони споживають понад 65% світової енергії і викликають 

понад 70% глобальних техногенних викидів CO2. Програма Європейського зеленого курсу відкриває 

можливості для участі в поступовій трансформації міст до етапу ефективного запровадження заходів по 

кліматичному нейтралітету, тобто впровадження системних, інтегрованих рішень, технологій та 

мотиваційних схем для міст, які допоможуть зупинити найбільші джерела забруднення у містах та 

мегаполісах. 

Мета: 

Розробка єдиної платформи, що уможливлює проводити різносторонню експертизу щодо стану міст, а 

також надавати допомогу містам у розробці та реалізації соціальних інновацій задля досягнення 

кліматичної нейтральності. Платформа повинна сприяти координації поточної європейської діяльності в 

галузі кліматичної нейтральності міст і повинна бути стійкою та масштабованою (якщо доречно, можна 

спиратися на розроблену платформу) 

 

Вимоги до заявок:  

Заявки на участь повинні стосуватися усіх чотирьох дій, які сприятимуть переходу та розвитку міст в 

умовах кліматичного нейтралітету:  1. Кліматичні рішення та інновації Зеленого курсу; 2. Підготовка та 

фінансування інвестиційних проєктів; 3. Соціальні інновації та залучення громадян; 4. Дослідження та 

інновації для кліматично нейтральної трансформації міст. 

Нормативні вимоги до пакету документів (перелік, структура пропозицій) та правила подачі заявок 

знаходяться за посиланням 

Бюджет:  загальний бюджет € 53 млн.( Розмір одного проєкту повинен коливатися від 0,5 до 1,5 млн.€, залежно 

від очікуваного впливу запропонованих проєктів. 

Учасники конкурсу: Проєкт може залучити дослідницькі організації, наукові кола, промисловість, 

включаючи соціальних підприємців, фінансовий сектор, включаючи фінансистів, інвесторів, меценатів, 

неурядові організації, національні та місцеві органи влади та громадян. Заявку на участь можуть спільно 

подати щонайменше 3 незалежні одна від одної організації (юридичні особи), кожна з яких належить до 

різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи Україну).  

Деталі конкурсу тут 
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ID: LC-GD-2-1-2020 

Конкурс: Інноваційні наземні та морські технології відновлювальної енергетики та їхня 

інтеграція у енергетичну систему 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA), Інноваційна діяльність (ІА) 

Для декарбонізації енергетичних систем в Європі основним джерелом енергії повинні стати наземні та 

морські відновлювані джерела енергії, які зберігатимуть стабільність та стійкість енергетичної системи. Для 

цих дій необхідно вести дослідження та інновації з метою повної трансформації системи.  

Вимоги до проєктів: 

Пропозиції повинні стосуватися однієї з наступних двох підтем і чітко вказувати, до якої підтеми 

звертаються: 

1.(Дослідження та інноваційні дії): Розвиток наземних технологій відновлюваної енергетики та їх  

інтеграція в енергетичну систему  

Проєкти повинні розробляти інноваційні рішення як для систем централізованого опалення та / або 

охолодження, так і для ТЕЦ. Вони повинні поєднувати щонайменше два або більше відновлюваних джерел 

енергії та / або дві або більше технологій відновлюваної енергії. Рішення, запропоновані у проєктах, мають 

відповідати екологічним, соціальним та економічним аспектам.  

2.(Інноваційні дії): Демонстрація інноваційних технологій, що дозволять у майбутньому 

 широкомасштабне впровадження морських відновлюваних джерел енергії. 

Проєкти повинні демонструвати морські інновації з відновлюваної енергетики, враховуючи ефективність, 

надійність, масштабованість та стійкість, які необхідні у всіх сферах морської системи відновлюваної 

енергетики та інфраструктуру мережі. При цьому, демонстрації можуть бути частиною більш масштабного 

проєкту, або вже використовувати існуючу інфраструктуру чи багатофункціональні платформи.  

Потрібно надати: фази розгортання проєкту, терміни, фінансову модель, інженерні плани, шлях до 

отримання необхідних дозволів на демонстраційні дії. 

Детальніше по вимогам до проєктів, процедурі подання та стандартам документів за посиланням 

Бюджет: бюджет € 18 млн. (RIA) та € 68 млн. (ІА) (бюджет одного проєкту типу (RIA)  від 3 до 6 млн.€,  та типу 

(ІА) від 20 до35 млн.€,  ). 

Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від одної 

організації (юр. особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи 

Україну).   Деталі конкурсу тут 

 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 

6 

Програма Горизонт2020, Green Deal:  

Інноваційні наземні та морські технології відновлювальної 

енергетики та їхня інтеграція у енергетичну систему 

http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


http://ipd.kpi.ua 
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: LC-GD-8-1-2020 

Конкурс: Інноваційні, системні рішення з повним виключенням забруднень, що 

спрямовані на охорону здоров’я, навколишнього середовища та природних ресурсів від 

стійких та рухомих (водних) хімічних речовин 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Забруднення стійкими та рухливими хімічними речовинами часто є системною проблемою, оскільки 

воно зумовлене факторами, тісно пов’язаними з переважною більшістю способів виробництва та 

споживання, та підсилюється відсутністю відповідних технічних рішень. 

 

Завдання: 

Встановлення нових знань, вивчення можливостей нових або вдосконалених технологій та демонстрація 

інноваційних рішень для захисту здоров'я, навколишнього середовища та природних ресурсів від стійких 

та мобільних хімічних речовин. 

 

Вимоги до проєктів: 

• Розробка та вдосконалення моделей для визначення ризиків стійких рухомих речовин та 

пропонування профілактичних рішень. 

• Розробка найкращих практик щодо поводження з предметами та середовищем, що містить стійкі 

та рухомі речовини. 

• Дослідження та розробка (біо) технологій відновлення ґрунту та води, забруднених стійкими та 

рухливими речовинами та їх попередниками. 

• Застосування аналітичного методу та моніторинг, що дозволяє кількісно визначити цілі групи 

стійких та рухливих хімічних речовин у середовищі. 

• Збір інформації про токсичність та виявлення конкретних проблем забруднення та їх джерел. 

Розроблені рішення повинні призвести до економічно ефективної профілактики, моніторингу та до 

пом'якшення або усунення проблем. 

Детальніше про процедуру подачі та вимоги щодо стандартів документів за посиланням 

Бюджет: загальний бюджет € 40 млн. (бюджет одного проєкту від 8 до 12 млн.€, відповідно до завдання, яке 

вирішує). 

Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від одної 

організації (юр.особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи 

Україну). Деталі конкурсу тут 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 
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Програма Горизонт2020, Green Deal:  

Інноваційні, системні рішення з повним виключенням забруднень, що 

спрямовані на охорону здоров’я, навколишнього середовища та природних 

ресурсів від стійких та рухомих (водних) хімічних речовин 

http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


http://ipd.kpi.ua 
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: LC-GD-8-2-2020 

Конкурс: Сприяння розвитку регулятивної науки для вирішення проблем комбінованого 

впливу промислових хімікатів та фармацевтичних речовин: від розгляду доказів до 

запровадження науково- обґрунтованих політичних заходів 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Стурбованість щодо збільшення фармацевтичних препаратів у навколишньому середовищі швидко 

зростає. Наявні відомості показують, що вплив комбінацій хімічних речовин створює ризики для 

екосистем та здоров’я людей, які можуть бути недостатньо керованим в рамках існуючих норм. Виникає 

потреба у розвитку регуляторної науки, щоб надати перевірені та можливі для впровадження практичні 

підходи, методи й інструменти. 

Завдання: 

Ведення науково-практичних досліджень для виявлення й оцінки хімічних та фармацевтичних препаратів 

і запобігання їх шкідливому впливу, застосовуючи нові інструменти і методологічні підходи з 

регуляторної науки.  

Умови: 

• Розробка інноваційних інструментів та аналітичних методів для виявлення та вимірювання 

складних сумішей  

• Порівняння різних можливих регуляторних підходів до управління хімічними сумішами та 

ефективністю впливу на них  

• Оцінки ступеня ризику, пов'язані з впливом хімічних речовин (на основі нинішніх та майбутніх 

регуляторних практик / підходів 

• Можливі наслідки для людини, зокрема для вразливих підгруп населення, від комбінованого 

(хронічного) впливу низьких рівнів фармацевтичних препаратів через навколишнє середовище 

Вибраним проєктам за цією темою рекомендується постійно обмінюватися інформацією та брати участь 

у спільних заходах. 

Детальніше про процедуру подачі та вимоги щодо стандартів документів за посиланням 

Бюджет: загальний бюджет € 20 млн. (бюджет одного проєкту від 4 до 6 млн.€, відповідно до завдання, яке 

вирішує).  

Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від одної 

організації (юр. особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи 

Україну). Деталі конкурсу тут 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 
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Програма Горизонт2020, Green Deal:  
Сприяння розвитку регулятивної науки для вирішення проблем комбінованого 

впливу промислових хімікатів та фармацевтичних речовин: від розгляду доказів 

до запровадження науково- обґрунтованих політичних заходів 

http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
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ID: LC-GD-9-1-2020 

Конкурс: Служби та можливості Європейських науково-дослідних баз у сприянні подоланню 

викликів Європейського зеленого курсу 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Європейські науково-дослідні бази є ключовими джерелами для отримання знань, які необхідні для 

формування, розробки та оцінок європейської політики у питаннях боротьби з кліматичними змінами та 

забрудненням повітря. Для пришвидшення розвитку знань та технологій в низці галузей, європейським 

дослідникам потрібен надійний та індивідуальний доступ до найкращих науково-дослідних баз, які надають 

сталі високоякісні дані багатолітніх спостережень. Проте ці науково-дослідні бази не охоплюють належним 

чином «гарячих точок», таких як міста та індустріальні об'єкти.  

 

Завдання: 

• Покращення та збільшення європейських науково-дослідних баз для спостереження за парниковими 

газами у містах та їх околицях. 

• Підтримка європейського лідерства у технологіях по збереженню чистої енергії. 

• Посилення спостережень за якістю повітря та здоров’ям громадян у міських районах. 

 

Вимоги: Проєкт повинен містити: 

• Науково-технічну складову (концепцію, архітектуру, інженерний план, плани ефективного супроводу, 

збереження доступу до своїх даних, концепцію, кошторис, дорожню карту). 

• Пілотну реалізацію щонайменше на одному представницькому міському об’єкті, демонструючи 

здатність інтегрувати дані та додаткові системи вимірювань і методи.   

• Стратегію залучення зацікавлених сторін, включаючи громадян. 

• Координацію спільних дій з європейськими науково-дослідними базами, у моніторингу забрудненості 

та запропонувати оптимальний дизайн добре скоординованих, взаємодіючих, великих міських мереж. 

• Пропозиції по розробці основних служб передачі даних, що вдосконалюють поточні послуги, їх 

подальша сумісність, розповсюдження та практика. 

Детальніше про процедуру подачі та вимоги щодо стандартів документів за посиланням 

Бюджет: загальний бюджет € 28 млн. (бюджет одного проєкту € 8млн.) 

Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від одної 

організації (юридичні особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн 

(включаючи Україну). Деталі конкурсу тут 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 
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Програма Горизонт2020, Green Deal:  

Служби та можливості Європейських науково-дослідних баз у сприянні 

подоланню викликів Європейського зеленого курсу 
 

http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ID: LC-GD-9-2-2020 

Конкурс: Розробка товарів та послуг кінцевого споживача для всіх зацікавлених сторін та 

громадян, що підтримують політику адаптації до кліматичних змін та пом’якшення їхніх 

негативних наслідків. 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Наукові дослідження дозволили отримати широку інформацію про наслідки кліматичних змін в різних 

масштабах та варіанти адаптації до них, а також комплексні підходи та шляхи пом’якшення наслідків. 

Однак необхідні дії, які приводять до відповідних та практичних рішень, щоб дістатися до кінцевих 

споживачів, допомогти їм у побудові кліматично нейтрального майбутнього, якого вони прагнуть, та 

вирішити екологічні проблеми, спричинені зміною клімату.  

 

Завдання: 

Інформування громадян та осіб, які приймають рішення, про наслідки зміни клімату в найближчі 

десятиліття, визначати варіанти адаптації та ілюструвати шляхи до нейтралітету клімату з точки зору 

виробництва, споживання, планування та способу життя, враховуючи поведінкові фактори. 

 

Вимоги до проєкту:  

• Розробка в рамках діючих програм та платформ (Copernicus, GEOSS, EMODnet and ESA). 

• Розробка відповідних бізнес-моделей та діяльність із забезпечення якості, стандартів та подолання 

інших відповідних інституційних бар'єрів.  

• Створення ланцюжка вартості та взаємодії з кінцевими споживачами та зацікавленими сторонами. 

• Демонстрація кліматичних розробок у майже експлуатаційному середовищі.  

• Створення бази даних по кліматичним змінам та наслідкам. 

• Загальнодоступність інформації для громадськості по отриманим результатам. 

 

Детальніше про процедуру подачі та вимоги щодо стандартів документів за посиланням 

Бюджет: загальний бюджет € 25 млн. (бюджет одного проєкту € 8млн.) 

Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від одної 

організації (юр. особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи 

Україну).  

Деталі конкурсу тут 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 
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Програма Горизонт2020, Green Deal:  

Розробка товарів та послуг кінцевого споживача для всіх зацікавлених сторін 

та громадян, що підтримують політику адаптації до кліматичних змін та 

пом’якшення їхніх негативних наслідків. 

http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ID: LC-GD-10-1-2020 

Конкурс: Європейський потенціал щодо забезпечення участі громадян в обговоренні 

стратегії Європейського зеленого курсу та їхнього долучення до її реалізації 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Усі сфери Європейського зеленого курсу вимагають активної підтримки громадян на всіх етапах 

перехідного періоду до кліматично нейтрального середовища. Щоб процеси участі були ефективними, 

учасники повинні володіти певним рівнем знань, мати відповідні інструменти та інформацію, тримати 

тісний зв’язок із органами, що приймають рішення.  

Завдання: 

Обговорення та участь громадян у заходах по доланню наслідків кліматичних змін до нульового 

забруднення. Результатом даних дій є створення транснаціональні мережі експертів, дослідників, 

практиків та відповідних організацій суспільства, що спеціалізуються на дорадчій демократії, гендерній 

рівності, питаннях кліматичної справедливості та участі громадян у всій Європі, включаючи професіоналів 

у сфері залучення громадськості. 

 

Вимоги до заявок:  

Пропозиції  повинні містити частини співпраці з іншими проєктами, що фінансуються за цією сферою. 

Така співпраця може охоплювати створення єдиної консультативної ради з кожної теми, щоб забезпечити 

узгодженість проєктів та / або єдину онлайн-платформу охоплення та впливу. 

Заохочується міжнародна співпраця та спільна робота кількох організацій (консорціуму). 

Спільні дії повинні мати наступні процеси: 

• порівняльний аналіз міжнародних практик (методологій); 

• обговорення із залученням представників держав-членів ЄК або асоційованих країн та доповнюється 

європейською багатомовною дорадчою платформою; 

• колективне проєктування. Конкретні теми для обговорення повинні прийматися спільно із службами 

Європейської Комісії. 

• підтримка заходів ЄС, де участь громадськості є ключовою 

Бюджет: загальний бюджет € 10 млн. (бюджет на один проєкт від 3 до 5 млн.€, відповідно до завдання, яке 

вирішує). Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від 

одної організації (юр. особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи 

Україну). Деталі конкурсу тут 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 
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ID: LC-GD-10-2-2020 

Конкурс: Поведінкові, соціальні та культурні зміни, яких вимагатиме реалізація 

Європейського зеленого курсу 

Робоча програма: H2020 Побудова низьковуглецевого, стійкого до кліматичних змін майбутнього. 

Тип конкурсу: Дослідницька та Інноваційна діяльність (RIA)  

Задля досягнення успіху у подоланні наслідків кліматичних змін, потрібен новий підхід та суттєві зміни у 

поведінці як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. Ці зміни стосуються мобільності, 

мінімізації викидів, пов’язаних з дорожнім рухом та споживанням енергії/ресурсів, захисту чи відновлення 

біорозмаїття тощо. Проєкти за цією темою дадуть змогу здійснити такі зміни шляхом дослідження при 

впровадженні змін поведінки людей, приватних корпорацій та /або державного сектора в ЄС. 

Завдання: 

Спрямувати дії на зміну поведінки на індивідуальному та колективному рівнях (включно із державними та 

приватними організаціями), а також на більш широкі зміни в соціальній практиці, пов'язані з 

Європейським зеленим курсом. Створення міждисциплінарної мережі експертів, дослідників, практиків та 

відповідних організацій щодо поведінкових, соціальних та культурних змін, які спільно аналізують 

соціальну практику та процеси зміни поведінки під час реалізації Європейського зеленого курсу. 

 

Вимоги: 

• Дії повинні включати кілька експериментальних досліджень, кожне з яких здійснюється принаймні у 

чотирьох державах-членах та / або асоційованих країнах. Конкретні теми для тематичних досліджень 

слід узгоджувати із службами ЄК, які беруть участь у реалізації Європейського зеленого курсу.  

• Заходи повинні пропонувати трансдисциплінарний підхід до змін поведінки, розглядаючи динаміку 

системи. Враховувати широкі інституційні (правові, фінансові, економічні) умови, які дають змогу та 

сприяють зміні поведінки. Спільні дії кількох організацій (консорціумів) повинні сформувати групу 

якісних та кількісних показників для вимірювання результатів своєї роботи. 

• Пропозиції  повинні містити частини співпраці з іншими проєктами, що фінансуються за цією сферою.  

Детальніше про процедуру подачі та вимоги щодо стандартів документів за посиланням 

Бюджет: загальний бюджет € 10 млн. (бюджет одного проєкту від 3 до 5 млн.€, відповідно до завдання, яке 

вирішує). 

Учасники конкурсу: Заявку на участь можуть спільно подати щонайменше 3 незалежні одна від одної 

організації (юр. особи), кожна з яких належить до різних країн ЄС або асоційованих країн (включаючи 

Україну).  

Деталі конкурсу тут 

    
   Дедлайн: 26 січня 2021 
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Поведінкові, соціальні та культурні зміни, яких вимагатиме 

реалізація Європейського зеленого курсу 

12 

http://ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=Green%20Deal;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


http://ipd.kpi.ua 
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice 

 

 

    
   Дедлайн: 12 січня 2021 

ID: MSCA-NIGHT-2020bis 

КОНКУРС: Європейська ніч дослідників (European Researchers' Night) 

Організатори: фонд ім. Марії Склодовської-Кюрі, ЄС 

Тип конкурсу: Дії з координації та підтримки (CSA) 

Мета програми 

Європейська ніч дослідників націлена на долучення науковців ближче до широкої громадськості та 

підвищення рівня інформованості про науково-дослідницькі та інноваційні заходи з метою підтримки 

суспільного визнання дослідників, створення розуміння впливу роботи дослідників на повсякденне 

життя громадян, і заохочення молодих людей до вибору наукової кар’єри. 

Умови участі: 

• Пропозиція повинна створити принаймні один європейський куточок із загальною інформацією про 

ЄС, наприклад фінансування ЄС наукової та освітньої співпраці в Європі та за її межами. 

• Заявникам рекомендується включати в свої заходи дії, що стосуються Європейського зеленого курсу. 

• Заходи можуть поєднувати різні аспекти освіти з розвагами, особливо для молоді. Вони можуть 

проходити в різних формах, наприклад, практичні експерименти, наукові виставки, моделювання, 

дебати, ігри, конкурси, вікторини і т. д. 

• Заохочується участь дослідників, які фінансуються програмою Horizon 2020, у тому числі фондом 

Марі Склодовської-Кюрі.  

 

Фінансування та терміни: 

Максимальна тривалість підтримки –два роки від початкової дати, зазначеної в грантовій угоді. Прийом 

заявок почався із 01 жовтня 2020 р. та триватиме до 12 січня 2021 р. 

Цільова аудиторія: Орієнтована на широку громадськість, щоб привернути увагу, в першу чергу 

студентів та учнів, і залучити їх до співпраці, незалежно від їхнього наукового рівня.  

Учасники: Будь яка юридична особа з держав-членів ЄС та асоційованих країн(включно Україна). 

Бюджет проєкту: складає приблизно € 8 млн. 

Детальніше за посиланням тут 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Випуск № 248 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 – Квачук Елла 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

Керівник відділу координації міжнародної проєктної діяльності – 

Шукаєв Сергій Миколайович 

09/10/2020 
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