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POLONEZ BIS 1 

POLONEZ BIS: Перший тур грантової програми для вчених 

 Тип програми: грантова програма для вчених  

 Хто є організатором програми? – Програма організована Національним центром науки 
Польщі (Polish National Science Centre / NCN), а її фінансування здійснюється в межах 
рамкової дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа» за схемою MSCA-
COFUND.  

 В чому полягає пропозиція? – Метою програми POLONEZ BIS є сприяння професійному 
розвитку досвідчених науковців, які бажають проводити власну дослідницьку 
діяльність в найкращих наукових закладах Польщі. В межах програми науковці з усіх 
країн світу, що представляють будь-які наукові напрями, матимуть можливість протягом 
24 місяців працювати у високоякісних дослідницьких середовищах в Польщі над 
виконанням індивідуальних проєктів. Проєкти можуть відноситися до будь-якої 
наукової дисципліни в межах трьох основних галузей: 1) мистецтва, гуманітарні та 
соціальні науки; 2) науки про життя; 3) фізичні науки та інженерія. Особливо вітаються 
новаторські проєкти, які відносяться до нових та передових напрямів досліджень та 
передбачають застосування неконвенціональних підходів.  

Прийняти стипендіата може будь-яка організація, чия діяльність пов’язана з 
проведенням наукових досліджень і чий офіс розташований в Польщі, в тому числі 
заклади вищої освіти, інститути Польської академії наук та інші дослідницькі установи, 
Польська академія знань, наукові та промислові центри, наукові бібліотеки, 
підприємства науково-технічного профілю, міжнародні наукові організації з офісом в 
Польщі та ін.  Знайти хостову організацію можна за допомогою інструменту «Пошук 
партнерів POLONEZ BIS» (посилання) або платформи «EURAXESS Poland» (посилання). 

Під час виконання індивідуального проєкту наукове керівництво над стипендіатом буде 
здійснювати ментор – досвідчений співробітник хостової організації, чия експертиза 
співпадає з обраною стипендіатом темою проєкту. Свого ментора має самостійно 
обрати учасник програми на етапі подання заявки. За потреби, крім ментора, до роботи 
над своїм індивідуальним проєктом стипендіат може долучати інших дослідників: 
співкоординаторів проєкту, аспірантів, студентів магістратури тощо. 

В межах стипендіальної програми учасник обов’язково повинен буде пройти додаткову 
практику в іншій організації, ніж та, що прийняла його/її на основний стипендіальний 
період; це має бути або польська організація, що відноситься до іншого сектору 
(академічного сектору у випадку, якщо основний стипендіальний період учасник 

Дедлайн: 15 грудня 2021 р.  

https://polonezbis.eu/en/partner-search-tool/
https://www.euraxess.pl/poland/research-poland-0
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проведе в академічній організації, і, навпаки – неакадемічного сектору, якщо основний 
стипендіальний період учасник проведе в академічній організації), або організація 
будь-якого сектору, що знаходиться поза Польщею. Тривалість цієї додаткової практики 
становить від 2 тижнів до 1 місяця.  

Грантовий період має початися 1 вересня, 1 жовтня або 1 листопада 2022 року. 
Протягом свого перебування в Польщі стипендіати отримуватимуть щомісячні виплати 
в розмірі близько 4500 євро (сума може бути більшою у випадку, якщо стипендіат 
перебуватиме в Польщі з родиною). Програма також передбачає фінансування 
дослідницьких проєктів в розмірі до 100000 євро. Максимальне число стипендіатів, чиї 
кандидатури можуть бути підтримані в межах конкурсу, складає 120 осіб.   

 Хто може скористатися з пропозиції? – Кандидати на участь в програмі мають 
відповідати таким вимогам:  

 наявність наукового ступеня PhD (або еквівалентного ступеня) АБО наявність 
ступеня магістра + щонайменше 4-річний досвід ведення наукової діяльності в 
режимі повного робочого часу після одержання цього ступеня; 

 володіння англійською мовою на рівні, що є достатнім для наукового спілкування 
(знання польської не вимагається); 

 відсутність досвіду проживання, праці або навчання на території Польщі більше, ніж 
протягом 12 місяців, у період від 15 грудня 2018 року до 15 грудня 2021 року; 

 довільний вік, громадянство та наукова спеціальність. 

 Як скористатися з пропозиції? – Заявки на участь в програмі приймаються через 
електронну систему ZSUN/OSF за посиланням. Шаблон проєктної пропозиції доступний 
за посиланням; він має бути спільно заповнений кандидатом на участь в програмі та 
його/її майбутнім ментором і підписаний представником адміністрації хостової 
організації. Крім заповненого шаблону проєктної пропозиції, в електронну систему 
необхідно буде завантажити такі документи: 

 Довідку, що підтверджує відповідність кандидата умовам програми – посилання; 
 Довідку, що підтверджує відповідність хостової організації умовам програми – 

посилання; 
 План кар’єрного розвитку кандидата  – посилання; 
 Декларацію майбутнього ментора про намір здійснювати наукове керівництво над 

кандидатом – посилання; 
 Відскановану копію диплому про присвоєння наукового ступеня PhD або документів, 

що підтверджують 4-річний науковий досвід кандидата; 
 Відскановану копію завіреного перекладу на польську або англійську мову диплому 

про присвоєння наукового ступеня PhD або документів, що підтверджують 4-річний 
науковий досвід кандидата; 

 Документи, що підтверджують відсутність у кандидата досвіду проживання, праці 
або навчання на території Польщі більше, ніж протягом 12 місяців, у період від 15 
грудня 2018 року до 15 грудня 2021 року (наприклад, рахунки на оплату житлово-
комунальних послуг із зазначеною адресою проживання, контракт про 
працевлаштування тощо). 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь в програмі приймаються 
від до 15 грудня 2021 року (до 17:00 за київським часом). Учасників проінформують 
про результати конкурсу в червні 2022 р. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Щоби 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/polonez_bis_1_wzor_formularza_ang.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/POLONEZBIS_k43_COMPLIANCE.docx
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/POLONEZ_BIS_k43_HostInstitutionCapacityForm.docx
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/POLONEZ_BIS_k43_CareerDevelopment_Plan.docx
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/POLONEZ_BIS_k43_OswiadczenieOpiekuna.docx
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детальніше ознайомитися з умовами участі в програмі, будь ласка, перейдіть за 
посиланнями: 

 сторінка програми – посилання; 

 сторінка конкурсу на сайті Національного центру науки Польщі (посилання); 

 брошура з детальними умовами програми – посилання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polonezbis.eu/en/polonez-bis-1-the-first-call-launched/
https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/POLONEZBIS_k43_GUIDE.pdf
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Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-
communicable diseases and/or their progression 

Надійні інструменти штучного інтелекту для прогнозування ризиків 
виникнення та/або прогресування хронічних неінфекційних захворювань  

 Тип конкурсу:  конкурс науково- інноваційних проєктів 

 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії).  

 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-HLTH-2022-
STAYHLTH-01-04-two-stage 

 Цільовий підрозділ / Destination: «Збереження здоров’я в суспільстві, яке стрімко 
розвивається» / Staying healthy in a rapidly changing society.  

 Хто є організатором програми? – Конкурс фінансується Європейською комісією і 
проводиться в межах першого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної 
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Здоров’я» / Health).  

 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Конкурси, які  входять до 
цього цільового підрозділу, спрямовані на боротьбу із важливими суспільними 
викликами у відповідності до політичних пріоритетів Європейського Союзу, зокрема – 
на вирішення проблем ожиріння, старіння, негативних демографічних змін, психічних 
розладів, низького рівня медичної грамотності населення, недостатнього розвитку 
практик персоналізованої профілактики захворювань тощо. Дослідницькі та інноваційні 
проєктні заходи, які будуть профінансовані в межах цього підрозділу, повинні 
забезпечити збір нових доказів, розробку методологій та інструментів, що необхідні для 
кращого розуміння механізмів захворювання. Це уможливить створення нових стратегій 
та персоналізованих інструментів для запобігання захворюванням та охорони здоров’я, 
в тому числі – шляхом застосування підходів соціальної інноватики.  

Цей конкурс проєктів відповідає такій ключовій стратегічній орієнтації Стратегічного 
плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:  

 (D) Створення більш стійкого, інклюзивного та демократичного європейського 
суспільства, що буде готове реагувати на загрози та катастрофи, усувати проблеми 
нерівності та забезпечувати високоякісне медичне обслуговування, а також 
розширювати можливості громадян в сфері екологічних та цифрових переходів. 

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Метою конкурсу є 
розробка та випробування нових надійних інструментів штучного інтелекту, які 
застосовуватимуться для оцінки та прогнозування ризику виникнення захворювання 
та/або ризику прогресування захворювання після постановки діагнозу. Ці інструменти 

Дедлайн: 1 лютого 2022 р. 
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враховуватимуть генетичні та фенотипові особливості пацієнтів, а також особливості 
їхнього способу життя, стресогенні чинники роботи та навколишнього середовища, 
соціально-економічні та поведінкові характеристики та інші важливі аспекти, що 
впливають на стан здоров'я людини. Завдяки цьому розроблені інструменти 
уможливлять застосування персоналізованого підходу до профілактики хронічних 
неінфекційних захворювань та розладів. Серед очікуваних результатів проєктів: 

 Ефективне використання вже наявних високоякісних даних, які стосуються стану 
здоров’я людини і походять з різних джерел (наприклад, з електронних медичних 
карт, реєстрів тощо) та/або генерація нових високоякісних даних для розробки 
інструментів ШІ, що застосовуватимуться для прогнозування ризиків виникнення 
та/або ризиків прогресування захворювань; 

 Визначення показників для оцінки технічної надійності розроблених інструментів 
ШІ, зокрема – для оцінки точності, стабільності, відтворюваності та узагальнення 
результатів прогнозування, які будуть отримані за допомогою цих інструментів; 

 Визначення критеріїв для оцінки ефективності розроблених інструментів ШІ з 
погляду їхньої здатності до поліпшення показників стану здоров'я пацієнтів, а також 
з погляду здатності цих інструментів до розширення можливостей застосування 
індивідуальних стратегій профілактики; 

 Валідація розроблених інструментів ШІ шляхом демонстрації їхньої практичної 
здійсненності та/або шляхом техніко-економічного дослідження цих інструментів у 
середовищах кінцевих користувачів та/або у реальних умовах. Оцінка ефективності 
розроблених інструментів порівняно із сучасними стандартами клінічної практики. 

 Хто може взяти участь в програмі? – В конкурсі можуть взяти участь  консорціуми в 
складі щонайменше трьох незалежних юридичних осіб (наукових інститутів, 
університетів, МСП, НДО тощо), серед яких принаймні одна зареєстрована в країні-
члені ЄС, а решта – в інших (різних) країнах-членах ЄС або в країнах, що матимуть 
асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній список асоційованих 
країн можна розміщений за посиланням). В умовах перехідного періоду між 
рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» (до ратифікації угод 
про асоціацію) представники країн, що мали асоційований статус в програмі «Горизонт 
2020» -- в тому числі, представники України – також допускаються до участі в програмі 
«Горизонт Європа» як асоційовані учасники. 

 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктних пропозицій, які 
переможуть в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі до 6 млн. Євро 
(грант покриває до 100% проєктних витрат). Загальний бюджет конкурсу становить 60 
млн. Євро. В межах конкурсу буде підтримано 10 проєктів.  

 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно 
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities 
(посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор консорціуму 
(або єдина організація-заявник). Заявка складається з двох частин: 

 Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить 
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що 
стосуються теми проєкту; 

 Частина В, технічна –містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна 
завантажити за посиланням. Його слід заповнити та розмістити на порталі у 
форматі PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-01-04-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
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 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Для першого етапу конкурсу дедлайн 
подання заявок спливає 1 лютого 2022 року (до 18:00 за київським часом). Автори 
проєктних пропозицій, які успішно пройдуть перший відбірковий етап, будуть запрошені 
до участі в другому етапі конкурсу, що триватиме до 6 вересня 2022 року. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб детальніше 
ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

 сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання); 

 робоча програма кластеру «Здоров’я» на 2021-2022 рр (посилання – див. стор. 29-
31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-01-04-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
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Visegrad+ Grants 

Гранти Вишеградського фонду для країн Західних Балкан  
та Східного Партнерства 

 Тип конкурсу: конкурс проєктів міжнародного співробітництва 

 Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є Вишеградський фонд 
(Visegrad Fund) – міжнародна донорська організація, що була заснована у 2000 році 
урядами країн т. зв. Вишеградської групи (Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини) з 
метою сприяння розвитку регіонального співробітництва в країнах Вишеградської групи 
та із сусідніми країнами. 

 Яке завдання ставлять перед собою організатори конкурсу? – Метою конкурсу є 
підтримка проєктів, що спрямовані на підтримку процесів демократизації та соціальної 
трансформації в країнах Західних Балкан та Східного Партнерства. 

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Фінансування 
можуть отримати проєкти, що розраховані на реалізацію протягом щонайбільше 18 
місяців на території країн Західних Балкан або Східного Партнерства (до числа цих країн 
входить Україна). Проєкти мають бути спрямовані на досягнення однієї із наведених 
нижче цілей, що охоплюють 7 тематичних сфер:   

1. Культура та спільна ідентичність: 

- Підвищення обізнаності про культурне різноманіття та транскордонний 
міжкультурний діалог; 

- Підвищення обізнаності про спільну культурну спадщину, зокрема історію та 
сучасне мистецтво; 

- Популяризація уявлень про спільну ідентичність та культурну спадщину в 
країнах Вишеградської групи та поза їхніми межами; 

- Збільшення кількості спільних культурних творів та їхня популяризація серед 
нових цільових груп.   

2. Освіта та нарощування потенціалу: 

- Вдосконалення професійно-технічних та комунікаційних навичок громадян для 
забезпечення кращого доступу до ринків праці, реалізації стратегій 
безперервного навчання та програм стажування; 

- Зміцнення співробітництва між закладами освіти; 

- Збільшення кількості спільних інструментів формальної та неформальної освіти 
і можливостей підвищення кваліфікації для освітян; 

- Інтенсифікація обмінів кращими практиками між керівними органами, 
органами муніципального управління, школами та родинами. 

3. Інновації, наука і дослідження, підприємництво: 

Дедлайн: 1 лютого 2022 р.  
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- Розширення мереж В2В з акцентом на розвиток МСП та стартапів; 

- Вдосконалення екосистем для розвитку підприємництва (в тому числі, 
соціального) на регіональному рівні; 

- Розвиток регіональних мереж та кластерів МСП, академічних і наукових 
установ з орієнтацію на досягнення довготривалих результатів; 

- Інтенсифікація популяризації науки на регіональному рівні з акцентом на 
залучення молоді; 

- Популяризація спільних науково-дослідних проєктів країн Вишеградської групи 
поза межами цих країн; 

- Започаткування або розвиток політичного, соціального та економічного 
мікрорегіонального співробітництва в транскордонних регіонах. Покращення 
умов життя в транскордонних регіонах із використанням можливостей, які 
відкривають нові технології. 

4. Демократичні цінності та засоби масової інформації: 

- Посилення участі громадян в демократичному врядуванні; 

- Підвищення обізнаності про дотримання принципу прозорості як суспільну 
норму, професіоналізацію принципу прозорості в сфері правосуддя, боротьбу 
з корупцією; 

- Створення безпечнішого середовища та розширення можливостей для роботи 
журналістів-розслідувачів, фактчекерів, борців з правопорушеннями та інших 
активістів; 

- Посилення висвітлення актуальних для відповідного регіону тем в ЗМІ країн 
Вишеградської групи, Західних Балкан та Східного Партнерства. Спрощення 
доступу громадян до інформації; 

- Підвищення рівня медіаграмотності та інформаційної грамотності для 
збільшення стійкості суспільства до впливу викривленої інформації, 
дезінформації та пропаганди.  

5. Державна політика та інституційне партнерство: 

- Підвищення обізнаності та активне залучення громадянського суспільства, 
зокрема – молоді, до процесів формування політики; 

- Розширення  потенціалу державних службовців; 

- Пошук нових підходів до боротьби з викликами, що існують в регіональних 
громадах; 

- Розробка спільних стратегій правозахисту для вирішення регіональних 
проблем; 

- Дотримання принципів верховенства права та належного врядування. 
Побудова систем центрального та місцевого управління із залученням 
громадянського суспільства. 

6. Регіональний розвиток, навколишнє середовище і туризм: 

- Збільшення кількості ініціатив побратимства між містами та муніципалітетами; 

- Підвищення обізнаності, просвітницька діяльність та вдосконалення 
регіональних ініціатив, що спрямовані на захист довкілля, боротьбу з 
наслідками зміни клімату та забезпечення сталого розвитку;  

- Сприяння диверсифікації туризму шляхом збільшення асортименту та 
покращення якості регіональних товарів та послуг; 

- Підвищення конкурентоспроможності та сприяння модернізації економіки для 



 

ipd.kpi.ua 
facebook.com/InternationalProjectsOffice 

11 

забезпечення стабільного та сталого розвитку, суспільного добробуту, а також 
інтеграції до міжнародних ринків. Визначення ролі  освіти, науки та інноватики 
для досягнення цих цілей. 

7. Соціальний розвиток: 

- Пропагування толерантного та інклюзивного світогляду в суспільстві, захист 
прав меншин; 

- Поглиблення взаємного розуміння та побудова діалогу між представниками 
різних поколінь; 

- Вдосконалення регіональних стратегій та політичних заходів, що спрямовані на 
вирішення демографічних та інших суспільних і економічних проблем; 

- Підвищення обізнаності та поширення практики здорового та активного стилю 
життя, боротьба зі зловживанням психоактивними речовинами. 

 Хто може взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі можуть подавати 
міжнародні консорціуми у складі: 

 щонайменше 3 юридичні особи з 3 різних країн Вишеградської групи (Польща, 
Словаччина, Чехія та Угорщина); 

 щонайменше 1 юридична особа з країн Східного Партнерства (Україна, 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія та Молдова) або з країн Західних Балкан. 

До консорціумів можуть входити: неурядові організації, громадські організації, заклади 
освіти (в тому числі, школи і університети*), заклади культури, науково-дослідні 
установи, муніципалітети, органи місцевого самоврядування, інноваційні компанії і 
стартапи (але лише у випадку, якщо запропонований проєкт матиме некомерційний 
характер).  

До консорціумів не можуть входити: фізичні особи (в тому, числі, фізичні особи-
підприємці), установи державного управління (міністерства, посольства, державні 
агентства, державні підприємства тощо), приватні підприємства і підприємці.  
*Університети мають вказати факультет або підрозділ, що буде безпосередньо залучений до виконання 
проєкту. Передбачається, що участь університетів у проєктах може полягати у створенні та реалізації 
освітніх курсів (але не обов’язково має цим обмежуватися). 

 Яка підтримка буде надана переможцям? – Грант може покрити до 100% витрат на 
реалізацію проєкту, з яких максимальна частка накладних витрат становить 15%. 
Детальне пояснення щодо допустимих статей бюджетних витрат наведене на стор. 22-
28 офіційного буклету про грантові конкурси Фонду (посилання). Всі проєкти, бюджет 
яких перевищує 10 тис. Євро, підлягають обов’язковому аудиту. Дуже бажаною є 
реалізація проєкту на умовах співфінансування (зокрема, у випадку проєктів з великим 
бюджетом) із залученням додаткових коштів з боку організацій-учасниць проєкту або 
сторонніх спонсорів. Також вітається виконання проєктних робіт учасниками проєкту на 
безоплатних (волонтерських) засадах, безоплатне використання приміщень 
організацій-учасниць проєкту тощо.  

УВАГА: Грант в першу чергу призначений для покриття витрат, які нестимуть організації 
з країн Вишеградської групи. Проте організації-виконавиці проєктів з інших країн (в тому 
числі, з України) теж можуть відшкодувати свої витрати, що безпосередньо пов’язані із 
виконанням проєкту, за рахунок Вишеградського фонду – за умови, що ці витрати 
будуть передбачені бюджетом проєктної пропозиції.  

 Як взяти участь у конкурсі? – Щоби подати заявку на участь в конкурсі, слід 
зареєструватися в електронній системі Вишеградського фонду за посиланням і 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/09/Grant_Guidelines_2020.pdf
https://my.visegradfund.org/Account/Login
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заповнити форму проєктної пропозиції (див. шаблон за посиланням). Реєстрація заявок 
розпочнеться за 30 днів до дедлайну.  

 Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь в конкурсі приймаються 
щороку тричі на рік (у лютому, червні і жовтні), протягом 30 днів. Найближчий дедлайн 
подання заявок спливає 1 лютого 2022 р. (до 12:59 за київським часом). Процес 
оцінювання проєктних заявок триває до 60 робочих днів (до 3 календарних місяців).  

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Дізнатися більше 
про конкурс можна за посиланнями: 

 сторінка конкурсу на сайті Вишеградського фонду (посилання); 

 буклет про всі грантові конкурси Фонду (посилання); 

 правила призначення грантів для проєктів, в яких беруть участь країни Західних 
Балкан та Східного Партнерства (посилання); 

 відповіді на найбільш поширені запитання (посилання); 

 для довідки – шаблон проєктної заявки (посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/05/Application-form_2020_06.pdf
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/?c=conditions
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/09/Grant_Guidelines_2020.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Rules_Visegrad_Grants-1.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Questions-and-Answers-1.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/05/Application-form_2020_06.pdf
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OECD Internship Programme 

Програма стажування від Організації економічного 
співробітництва та розвитку 

 Тип програми: програма стажування для студентів 

 Хто є організатором програми? – Організацією та фінансуванням програми займається 
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – створена в 1961 році 
міжнародна організація, до складу якої входять 37 найбільш економічно розвинених 
країн світу, і яка займається питаннями вивчення, розробки та покращення соціально-
економічної політики. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма спрямована на залучення до роботи в 
паризькому та інших офісах Організації висококваліфікованих та цілеспрямованих 
студентів з різних країн світу. Студенти матимуть змогу працювати над проєктами, 
пов’язаними зі стратегічною спрямованістю діяльності Генерального секретаря, та 
виконувати допоміжні корпоративні функції Організації. Головна мета програми 
полягає в наданні кандидатам, які успішно пройдуть процедуру відбору, можливості 
вдосконалити свої аналітичні та технічні навички під час роботи в міжнародній 
організації.  

Зокрема на учасників програми стажування будуть покладені такі завдання: 

 участь в підготовці звітів та документації; 
 проведення дослідження та здійснення аналізу вже наявних матеріалів; 
 збір, обробка та аналіз даних; 
 допомога в розробці документів і робочих матеріалів та створенні публікацій на 

основі зазначених вище завдань, а також оформлення супровідних записок до 
договорів та підготовка додатків з технічних питань; 

 участь в засіданнях та нарадах; 
 підтримка та налагодження мереж взаємодії з посадовими особами, які працюють 

в державних адміністраціях, дослідниками, іншими міжнародними організаціями 
та представниками країн-членів ОЕСР; 

 надання допомоги в організації заходів, налагодженні комунікації, плануванні та 
проведенні оцінки діяльності. 

Стипендіати також проводитимуть дослідження за однією з таких галузей: штучний 
інтелект, клімат, корпоративне управління, цифровізація, економіка, освіта, енергетика, 
наука та технології, здоров’я, інвестиції, фінанси, підприємництво, транспорт тощо. 
Повний перелік галузей розміщений за посиланням.  

Дедлайн: 1 березня 2022 р.  

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/who-can-apply.htm
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 Хто може взяти участь в програмі? – Програма стажування відкрита для студентів, які: 

 на період дії програми стажування навчаються на денній формі в університеті за 
спеціальністю, яка відповідає сфері діяльності ОЕСР; 

 мають змогу проходити стажування щонайменше місяць (мінімальний термін 
тривалості програми); 

 вільно володіють однією з двох офіційних мов ОЕСР (англійською або французькою) 
та знають іншу мову на достатньому для роботи рівні, або готові її вивчити. Знання 
інших мов, які використовуються в ОЕСР, буде перевагою; 

 володіють хорошими математичними навичками та навичками використання 
інформаційних технологій; 

 демонструють відмінні навички роботи з документами та комунікативні навички; 
 здатні працювати в команді з представниками різних культур та національностей. 

 Як взяти участь у програмі? – Для участі в програмі потрібно подати заявку через 
онлайн-платформу (посилання). В заявці обов’язково потрібно вказати дату та проміжок 
часу, впродовж якого Ви можете проходити стажування, оскільки на основі цієї 
інформації, а також в залежності від графіку відділу ОЕСР, де буде проходити стажування, 
визначатимуться дати початку програми. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Набір стажерів здійснюється на постійній 
основі, а заявки на участь приймаються впродовж року. Найближчий дедлайн подання 
заявок для кандидатів, які бажають проходити стажування взимку 2022 р., спливає 1 
березня 2022 р. (до 13:59 за київським часом).  

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Більш детальну 
інформацію про програму Ви можете знайти: 

• на сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 
посиланням; 

• в брошурі за посиланням; 
• у відповідях на найбільш поширені запитання про програму за посиланням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl?lang=en
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/Internship%20Brochure.pdf
https://www.oecd.org/careers/OECD-Internship-FAQs.pdf
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Visegrad Scholarship Program 

Стипендіальна програма Вишеградського фонду 

 Тип програми: стипендіальна програма для студентів магістратури, випускників 
магістратури, аспірантів та незалежних дослідників 

 Хто є організатором програми? – Організатором програми є Вишеградський фонд 
(Visegrad Fund) – міжнародна донорська організація, що була заснована у 2000 році 
урядами країн т. зв. Вишеградської групи (Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини) з 
метою сприяння розвитку регіонального співробітництва в країнах Вишеградської групи 
та із сусідніми країнами. 

 В чому полягає пропозиція? – Метою стипендіальної програми Вишеградського фонду 
є сприяння розвитку академічної мобільності для студентів, аспірантів та молодих 
дослідників з країн Вишеградської групи, Західних Балкан та Східного Партнерства (до 
числа цих країн входить Україна).  В межах цієї програми громадяни України можуть 
навчатися в університетах Польщі, Словаччини, Чехії або Угорщини за одним із двох 
типів мобільності: 

 Магістерська мобільність – для осіб, що закінчили бакалаврат і щонайменше 2 
семестри магістратури в українських ЗВО. Мінімальна тривалість магістерської 
мобільності становить 1 академічний семестр (5 місяців), максимальна – 4 
академічні семестри; 

 Післядипломна мобільність – для осіб, що закінчили магістратуру в українських 
ЗВО і є аспірантами, постдокторантами або незалежними дослідниками. 
Мінімальна тривалість післядипломної мобільності становить 1 академічний 
семестр (5 місяців), максимальна – 2 академічні семестри. 

Прийняти кандидата на навчання (або для реалізації дослідницького проєкту) може 
будь-який заклад вищої освіти, що акредитований в країні Вишеградської групи. 
Обмежень щодо віку стипендіатів та спеціальностей, за якими можуть навчатися 
стипендіати, немає. Розмір стипендіальних виплат для учасників програми складає 
2500 Євро на академічний семестр. Зі свого боку, ЗВО, що приймає стипендіата, отримує 
виплати в розмірі 1500 Євро на семестр. Відстань між а) місцем навчання/роботи та 
місцем постійного проживання кандидата в його/її країні громадянства, та б) ЗВО 
країни Вишеградської групи, що приймає кандидата на навчання (або для реалізації 
дослідницького проєкту), має перевищувати 150 км. У випадку, якщо ця відстань 
перевищує 1500 км, Фонд може покрити витрати стипендіата на переїзд. Перед 
поданням заявки на участь в програмі кандидат має самостійно знайти ЗВО, який 
прийме його/її на навчання (або для реалізації дослідницького проєкту), і пройти 
необхідні процедури вступу.  

 Хто може скористатися з пропозиції? – Кандидати на участь в програмі повинні 

Дедлайн: 15 березня 2022 р.  
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відповідати таким вимогам:  

 мати громадянство однієї з країн Західних Балкан або Східного Партнерства 
(зокрема, України); 

 завершити попередній етап вищої освіти в іншій країні, ніж та, в якій кандидат бажає 
реалізувати стипендіальну програму; 

 для кандидатів на участь в магістерській мобільності – мати диплом бакалавра і 
завершити щонайменше 2 семестри магістратури на момент подання заявки; 

 для кандидатів на участь в післядипломній мобільності – мати диплом магістра і 
навчатися в аспірантурі, постдокторантурі, або бути незалежним дослідником; 

 вік та освітня/наукова спеціальність кандидата можуть бути довільними. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоби подати заявку на участь в програмі, слід 
зареєструватися в електронній системі Вишеградського фонду за посиланням і 
завантажити у систему всі необхідні документи. Реєстрація заявок розпочнеться за 45 
днів до дедлайну.  Всі документи (крім електронної анкети, яка заповнюється онлайн) 
мають бути відскановані і завантажені у систему у форматі PDF. Всі документи повинні 
бути викладені англійською мовою або перекладені на англійську і нотаріально завірені. 
До пакету документів входять: 
 заповнена електронна анкета; 
 закордонний паспорт; 
 для кандидатів на участь в магістерській мобільності – виписка оцінок за останні 

два семестри навчання в магістратурі; 
 для кандидатів на участь в магістерській мобільності: 

а) довідка про зарахування кандидата на навчання в ЗВО, де він/вона бажає 
реалізувати стипендіальну програму*, або  

б) документ, що підтверджує факт подання кандидатом заявки на навчання в цьому 
ЗВО (наприклад, заповнена аплікаційна форма на навчання в ЗВО, свідоцтво про 
попереднє зарахування до ЗВО тощо)**. 

* Довідка «а» повинна бути видана кандидату не раніше, ніж за 4 місяці до її завантаження в 
електронну систему Вишеградського фонду. Довідка повинна містити такі дані: повне ім’я 
кандидата; назву навчальної програми, яку бажає реалізувати кандидат; інформацію про форму 
навчання (денна, очна); передбачені дати початку та закінчення навчання і кількість семестрів; 
підпис та печатку офіційного юридичного представника ЗВО або представника відділу міжнародних 
зв’язків.  

** На етапі подання заявки на участь в стипендіальній програмі допускається документ «б», проте 
у випадку успішного проходження кандидатом конкурсу, на момент підписання стипендіального 
контракту кандидат зобов’язаний буде надати довідку «а». 

 для кандидатів на участь в післядипломній мобільності – довідка про зарахування 
кандидата на навчання або проведення досліджень в ЗВО, де він/вона бажає 
реалізувати стипендіальну програму***. 
*** Довідка повинна бути видана кандидату не раніше, ніж за 4 місяці до її завантаження в 
електронну систему Вишеградського фонду. Довідка повинна містити такі дані: повне ім’я 
кандидата; деталізований опис навчальної програми або плану досліджень, які бажає реалізувати 
кандидат; інформацію про форму навчання або дослідницької програми (денна, очна); передбачені 
дати початку та закінчення навчання або дослідницької програми і кількість семестрів; підпис та 
печатку офіційного юридичного представника ЗВО або представника відділу міжнародних зв’язків.   

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь в програмі приймаються 
щороку у березні. Найближчий дедлайн подання заявок спливає 15 березня 2022 року 
(до 12:59 за київським часом). Учасників проінформують про результати конкурсу 
наприкінці травня 2022 р. 

https://my.visegradfund.org/Account/Login
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 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Щоби 
детальніше ознайомитися з умовами участі в програмі, будь ласка, перейдіть за 
посиланнями: 

 сторінка програми на сайті Вишеградського фонду (посилання); 

 правила програми (посилання); 

 інструкції для кандидатів на участь в програмі (посилання); 

 відповіді на найбільш поширені запитання (посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=about
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/01/Visegrad-Scholarship-Program_Rules_2020.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2021/03/Scholarship-Instructions_2020.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/01/Questions-and-Answers.docx
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National Scholarship Programme of the Slovak Republic  

Національна стипендіальна програма уряду Словацької Республіки 

 Тип програми: стипендіальна програма для студентів, аспірантів, викладачів та 
дослідників.  

 Хто є організатором програми? – Програма організовується та фінансується 
Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.  

 В чому полягає пропозиція? – Програма підтримує мобільність студентів, аспірантів, 
викладачів та дослідників. Тривалість програми становить 1-2 семестри для студентів та 
1-10 місяців для аспірантів, викладачів та дослідників. Учасники програми 
отримуватимуть стипендію у розмірі 400 євро для студентів; 734 євро для аспірантів та 
викладачів/дослідників, які не мають ступеня PhD та мають менше 4 років досвіду 
роботи; 980 євро для викладачів/дослідників, які мають ступінь PhD та менше 10 років 
досвіду роботи; та 1050 євро для викладачів/дослідників, які мають ступінь PhD та 
більше 10 років досвіду роботи. Стипендія покриває витрати на проживання та 
навчання/проведення досліджень/здійснення викладацької діяльності.  

 Хто може взяти участь в програмі? – В програмі можуть брати участь студенти, аспіранти, 
викладачі та дослідників з будь-яких країн.  

Вимоги до студентів:  

 бути студентом університету за межами Словаччини; 
 навчатися на магістратурі або на момент дедлайну провчитися на бакалавраті 

принаймні 2,5 роки;  
 мати підтвердження словацького університету про готовність прийняти студента на 

навчання за академічною мобільністю.  

Вимоги до аспірантів:  

 здобути ступінь PhD за межами Словаччини та мати підтвердження університету або 
науково-дослідної установи в Словаччині про готовність прийняти аспіранта на 
навчання. 

Вимоги до викладачів/дослідників:  

 мати підтвердження від університету/науково-дослідної установи в Словаччині про 
прийняття викладача/дослідника для проведення досліджень/здійснення 
викладацької діяльності.  

 Як взяти участь у програмі? – Для участі в програмі необхідно зареєструватися в онлайн-
системі подання заявок та завантажити  туди документи, що вказані на сайті програми 
за посиланням. Система подання заявок відкривається за 6 місяців до кінцевого терміну 

Дедлайн: 30 квітня 2022р.  

http://www.scholarships.sk/
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подання заявки на участь.  

Охочі взяти участь в програмі повинні подати необхідні документи словацькою або 
англійською мовою. В іншому випадку, потрібно надати офіційний переклад цих 
документів словацькою або англійською мовою, завірений установою, яка видала ці 
документи.  

Перелік необхідних документів для студентів:  

 CV; 
 мотиваційний лист; 
 детальна навчальна програма (необхідно зазначити дату початку перебування, 

його тривалість, перелік предметів та кількість кредитів); 
 два рекомендаційні листи від викладачів університету кандидата на участь в 

програмі (документ повинен містити посаду та контактні дані викладача та бути 
обов’язково підписаним); 

 підтвердження від університету, яке засвідчує, що заявник дійсно є його 
студентом; 

 скан-копія диплому бакалавра, додатку до диплому та (за наявності) сертифікату 
про здання державних іспитів; 

 лист-запрошення від університету в Словаччині, в якому зазначається період 
перебування.  

Перелік необхідних документів для аспірантів:  

 CV; 
 мотиваційний лист; 
 детальна програма навчання/дослідження; 
 рекомендаційний лист, наданий науковим керівником заявника; 
 підтвердження від університету, яке засвідчує, що заявник дійсно є його 

аспірантом; 
 скан-копії диплому магістра, додатку до диплому та (за наявності) сертифікат про 

здачу державних іспитів; 
 перелік наукових публікацій, оформлений у визначеній формі (посилання для 

завантаження); 
 лист-запрошення від словацького університету.  

Перелік необхідних документів для викладачів/дослідників: 

 CV; 
 детальна програма досліджень/викладання;  
 скан-копія диплома найвищого наукового ступеня, отриманого заявником; 
 перелік наукових публікацій, оформлений у визначеній формі (посилання для 

завантаження); 
 лист-запрошення від словацького університету.  

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь в програмі приймаються 
щороку двічі на рік, у жовтні та квітні. Найближчий дедлайн подання заявок спливає 30 
квітня 2022 року (до 17:00 за київським часом).  

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Детальна 
інформація про програму, умови участі та вимоги до претендентів Ви можете знайти на 
сайті програми за посиланням. 

 

 

https://www.scholarships.sk/_user/documents/NSP/dokumenty%20na%20stiahnutie/List%20of%20publications%202020.docx
https://www.scholarships.sk/_user/documents/NSP/dokumenty%20na%20stiahnutie/List%20of%20publications%202020.docx
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
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JSPS Postdoctoral Fellowships for Research in Japan: Standard Prorgam 

Гранти для постдокторантів на проведення досліджень в Японії від 
Японського товариства сприяння розвитку науки: стандартна програма 

 

 Тип програми: грантова програма для вчених на реалізацію наукових проєктів 

 Хто є організатором програми? – Організатором програми є Японське товариство 
сприяння розвитку науки (Japan Society for the Promotion of Science / JSPS) – незалежна 
адміністративна установа уряду Японії, що була заснована у 1932 році з метою 
просування наукових досліджень та розробок в усіх галузях природничих, соціальних 
та гуманітарних наук, зокрема шляхом підтримки міжнародного наукового 
співробітництва. JSPS займає перше місце в світі за обсягом фінансування серед 
організацій, що надають гранти молодим вченим.  

 В чому полягає пропозиція? – Програма надає молодим закордонним вченим 
можливість працювати в складі японських наукових груп та проводити власні 
дослідження за підтримки наукових керівників із використанням матеріально-технічної 
бази академічних або наукових закладів Японії. Реалізувати програму вчені  можуть в: 

 університетах та міжуніверситетських науково-дослідних інститутах; 

 установах, що проводять наукові дослідження та підпорядковуються Міністерству 
освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії (MEXT); 

 технологічних коледжах; 

 інших установах, що визначені MEXT. 

Дослідження можуть відноситися до будь-якої галузі гуманітарних, соціальних або 
природничих наук. Тривалість грантової програми складає від 12 до 24 місяців.  

Грант покриває: 

 місячні стипендіальні виплати у розмірі 362 тис. єн; 

 одноразову виплату у розмірі 200 тис. єн на первинні витрати відразу після 
прибуття стипендіата до Японії; 

  квитки на переліт в обидва боки між місцем проживання стипендіата та Японією; 

  медичне та особисте страхування. 

Щороку JSPS виділяє по 115 грантів в межах цієї програми. Коефіцієнт успішності 
заявників складає приблизно 10%. 

Дедлайн: 6 травня 2022 року* 
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 Хто може скористатися з пропозиції? – В програмі можуть взяти участь громадяни усіх 
країн, що підтримують дипломатичні стосунки з Японією, в тому числі – громадяни 
України. Кандидат повинен відповідати таким вимогам: 

 мати науковий ступінь PhD, що був отриманий в університеті поза Японією не раніше, 
ніж за 6 років до запланованого початку грантової програми (для цьогорічних 
кандидатів – не раніше 2 квітня 2016 року); 

 добре володіти японською та/або англійською мовами; 

 заздалегідь отримати згоду на здійснення наукового керівництва від наукового 
співробітника у японському закладі, де кандидат бажає реалізувати грантову 
програму. 

 Як скористатися з пропозиції? – За умовами програми, заявку до JSPS на виділення 
фінансування для закордонного кандидата може подати лише його/її майбутній 
науковий керівник, що працює у японському закладі, а не сам кандидат. Ця особа 
повинна бути штатним працівником закладу, мати відповідну наукову спеціалізацію та 
бути готовою до співпраці із закордонними дослідниками. Отже, щоби взяти участь в 
конкурсі, кандидат повинен: 
1) Знайти відповідний академічний або науковий заклад та майбутнього наукового 

керівника. Для пошуку наукового керівника можна скористатися офіційною базою 
даних JSPS (посилання) або базою даних конкретного наукового закладу, де 
кандидат бажає проводити свої дослідження. 

2) Завантажити та заповнити формуляр учасника програми за посиланням. У 
формуляр кандидат має включити, зокрема, інформацію про освіту та досвід роботи, 
опис наукових досягнень та нагород, перелік публікацій, детальний план майбутніх 
досліджень та опис майбутніх академічних цілей та перспектив. 

3) Отримати від свого нинішнього або колишнього наукового керівника та/або 
роботодавця рекомендаційний лист на ім’я голови JSPS. Лист повинен бути 
написаний японською або англійською мовою та мати обсяг не більше однієї 
сторінки друкованого тексту. Приклад такого листа можна завантажити 
за посиланням. 

4) Надіслати заповнений формуляр учасника програми та рекомендаційний лист 
представникові обраного академічного або наукового закладу з проханням про 
забезпечення наукового керівництва в межах програми JSPS Postdoctoral Fellowship 
(Standard Program). 

5) У разі згоди на наукове керівництво, представник японського академічного або 
наукового закладу повинен буде, в свою чергу, узгодити з головою свого закладу 
можливість прийняття кандидата. Після цього він/вона заповнить формуляр участі у 
програмі для японських наукових керівників (посилання) та надішле цей формуляр, 
разом із отриманими від кандидата документами, до JSPS через електронну 
систему заявок. 

6) Українські кандидати на участь в програмі повинні взяти до уваги, що хоча копія 
диплому PhD та/або свідоцтво про отримання PhD не входять у пакет документів, 
що вимагаються на етапі подання заявки, у випадку успішного проходження 
конкурсу майбутній стипендіат зобов’язаний буде надіслати копію свого диплому 
та/або свідоцтва (разом з їх перекладом на японську або англійську) до JSPS перед 
початком програми. В іншому випадку стипендію буде анульовано. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь в програмі приймаються 

https://nrid.nii.ac.jp/index/
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2022/2022%20Form2_standard.docx
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2020/Sample_Letter_of_Recommendation_0626.docx
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2022/form1_standard_e.pdf
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щороку, у травні та вересні. Найближчий дедлайн подання заявок спливає 6 травня 2022 
року. Учасників проінформують про результати конкурсу на початку серпня 2022 р., а 
розпочати свою грантову програму успішні кандидати зможуть від 1 вересня по 30 
листопада 2022 року.  

* УВАГА!   Наведений вище дедлайн стосується представників японських академічних 
та наукових закладів, що бажають здійснювати наукове керівництво над 
закордонними кандидатами в межах програми, а не самих кандидатів. Щоби 
скористатися з можливості участі в програмі, українські науковці повинні зв’язатися зі 
своїми майбутніми науковими керівниками та надіслати їм усі необхідні документи 
щонайменше за 2 місяці до вказаного дедлайну (тобто щонайпізніше на початку 
березня 2022 року). 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Щоби детальніше 
ознайомитися з умовами участі в програмі, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

 сторінка програми на сайті JSPS (посилання); 

 керівництво для учасників програми – див. стор. 8-10 (посилання); 

 формуляри для завантаження і заповнення (посилання); 

 відповіді на найбільш поширені запитання (посилання): 

 для довідки – коефіцієнт успішності заявників за попередній рік (посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsps.go.jp/english/e-ippan/index.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2022/FY2022ApplicationGuidelines_0625.pdf
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application-22.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/faq.html
https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/adoption/2021.html
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Digital solutions for defining synergies in international  
renewable energy value chains 

Цифрові рішення для визначення синергій в міжнародних виробничо-
збутових ланцюгах відновлюваної енергії 

 Тип конкурсу:  конкурс науково-інноваційних проєктів 

 Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії).  

 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL5-2022-
D3-02-01 

 Цільовий підрозділ / Destination: «Стабільне, безпечне та конкурентоздатне 
енергопостачання» / Sustainable, secure and competitive energy supply.  

 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс фінансується Європейською комісією і 
проводиться в межах п’ятого кластеру нової рамкової дослідницько-інноваційної 
програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Клімат, енергетика та мобільність» / Climate, 
energy and mobility). 

 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Конкурси, що  входять до 
цього цільового підрозділу, спрямовані на забезпечення  стабільного, безпечного та 
конкурентоспроможного енергопостачання в країнах Європи шляхом реалізації 
відповідних проєктів в галузі відновлюваної енергетики; вдосконалення енергетичних 
систем, мереж та  сховищ; а також розвитку технологій уловлювання, утилізації та 
зберігання вуглецю.  Кінцевою метою є здійснення «зеленого» енергетичного переходу, 
який  полягатиме на зменшенні загального попиту на енергію та 
забезпеченні  кліматичної нейтральності енергопостачання.  
Цей конкурс проєктів відповідає двом ключовим стратегічним 
орієнтаціям  Стратегічного плану програми «Горизонт Європа» на 2021-2024 рр.:  

 (С) Перетворення країн Європи на перші в світі країни з цифровою,  циркулярною, 
кліматично-нейтральною та екологічно-стійкою економікою  шляхом трансформації 
їхніх транспортних, енергетичних та виробничих  систем, а також систем 
будівництва;   

 (А) Сприяння запровадженню відкритої стратегічної автономії шляхом розвитку 
цифрових, високоефективних та проривних технологій, секторів та виробничо-
збутових ланцюжків з метою пришвидшення та управління  цифровим та «зеленим» 
переходами за допомогою технологій та інновацій,  що орієнтовані на потреби 
людини.  

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Конкурс спрямований 

Дедлайн: 27 жовтня 2022 р. 
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на розробку інноваційних рішень для здійснення моніторингу та/або моделювання 
сталого виробництва і споживання енергії на основі відкритих даних у режимі реального 
часу. Конкурс передбачає використання технологій прогнозного моделювання та 
штучного інтелекту для аналізу міжнародних виробничо-збутових ланцюгів 
відновлюваної енергії, а також для підтримки узгодженого процесу прийняття рішень 
європейськими стейкхолдерами спільно з їхніми міжнародними партнерами. Для 
забезпечення максимального рівня довіри до запропонованих рішень з боку спільнот 
користувачів та європейських полісімейкерів, та також для сприяння широкому 
впровадженню цих рішень у практику, проєктні заходи повинні відповідати найвищим 
стандартам відкритості та прозорості не тільки в аспектах, що стосуються документації, 
але й в сфері прогнозування, моделювання та аналізу даних, пов’язаних із 
відновлюваною енергією та паливом. 

Серед очікуваних результатів проєктів: 

 Підвищення рівня досконалості європейської наукової бази та забезпечення 
технологічного лідерства Європи в галузі відновлюваної енергії, відновлюваного 
палива та у відповідних виробничо-збутових ланцюгах, а також створення основ для 
формування політики в цій галузі шляхом розробки інноваційних цифрових рішень; 

 розробка проривних цифрових рішень для сприяння збільшенню частки 
відновлюваної енергетики в світовому енергобалансі; 

 укріплення європейської наукової бази шляхом міжнародного співробітництва, а 
також збільшення експортного потенціалу європейських технологій відновлюваної 
енергетики і захист європейських політичних пріоритетів в глобальних виробничо-
збутових ланцюгах відновлюваної енергії; 

 підвищення надійності системних компонентів; розширених та автоматизованих 
функцій для аналізу даних, діагностики та виявлення несправностей; систем 
прогнозування; систем управління на основі прогнозних моделей; допоміжних 
послуг для підтримки стабільності мережі; планування технічного обслуговування; 
звітування про технічне обслуговування тощо. 

Рівень готовності технологій, що передбачений для проєктів цього конкурсу: за 
результатами проєкту розроблені рішення мають досягти рівня TRL 5.  

 Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь  консорціуми в 
складі щонайменше трьох незалежних юридичних осіб (наукових інститутів, 
університетів, МСП, НДО тощо), серед яких принаймні одна зареєстрована в країні-члені 
ЄС, а решта – в інших (різних) країнах-членах ЄС або в країнах, що матимуть 
асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній список асоційованих 
країн можна розміщений за посиланням). В умовах перехідного періоду між рамковими 
програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа» (до ратифікації угод про асоціацію) 
представники країн, що мали асоційований статус в програмі «Горизонт 2020» -- в тому 
числі, представники України – також допускаються до участі в програмі «Горизонт 
Європа» як асоційовані учасники. 

 Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктних пропозицій, що 
переможуть в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі до 3 млн. Євро 
(грант покриває до 100% проєктних витрат). Загальний бюджет конкурсу становить 9 
млн. Євро. В межах конкурсу будуть підтримані 3 проєктні пропозиції. 

 Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно 
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
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(посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор консорціуму. 
Заявка складається з двох частин: 

 Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить 
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що 
стосуються теми проєкту; 

 Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна 
завантажити за посиланням; дійсний шаблон буде доступний для завантаження 
після логування на порталі. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі 
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.   

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Прийом заявок розпочнеться 26 травня 
2022 року і закінчиться 27 жовтня 2022 року (до 18:00 за київським часом). 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби 
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за 
посиланнями: 

 сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання); 

 Робоча програма п’ятого кластеру «Клімат, енергетика та мобільність» на 2021-
2022 рр. (посилання – див. стор. 228-229). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
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