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Securing drinking water quality by protecting water sources against 

pollution, providing innovative monitoring and treatment solutions 

and ensuring safe distribution 

Забезпечення якості питної води  шляхом захисту  водних 

ресурсів від забруднення, надання рішень для контролю якості та 

очищення води, та забезпечення безпечного водопостачання 

 

 Тип конкурсу:  конкурс інноваційних проєктів  

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

 Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-
CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-04  

 Цільовий підрозділ / Destination: «Чисте довкілля та нульовий рівень 
забруднення» / Clean environment and zero pollution.  
 

 Хто є організатором програми? – Конкурс фінансується Європейською 
комісією і проводиться в межах шостого кластеру нової рамкової дослідницько-
інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа» (кластер «Продовольство, 
біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє 
середовище» / Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 
Environment).  

 Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Мета конкурсу 
полягає у затримці та запобіганню забрудненню прісної води та ґрунтів, та, 
відповідно, у захисті біорізноманіття. Зокрема, увага приділяється 
дослідженню дифузних та точкових джерел забруднення води; пошуку 
передових способів захисту водних об’єктів, водних екосистем, 
функціональних можливостей ґрунтів; а також подальшому підвищенню якості 
води та покращенню управління водними ресурсами.  

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Проєкти 
повинні бути спрямовані на розширення бази знань, необхідних для виявлення, 
оцінки та запобігання загрозам забруднення (забруднюючі мікроорганізми, 
патогени, токсини, цвітіння водоростей тощо) та  комплексний вплив 
стресогенних чинників на водні ресурси, в тому числі на оцінку та управління 
ризиками з метою захисту постачання питної води. Проєктні пропозиції, 
зокрема, повинні враховувати екстремальні погодні умови та ймовірні 

Дедлайн: 15 лютого 2022 р. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-zeropollution-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-zeropollution-01-04
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синергетичні ефекти, які впливають на гідравлічні потоки, температуру та 
концентрацію забруднюючих речовин.  
Оцінка якості води також потребує розробки автоматичного моніторингу для 
виявлення забруднюючих речовин.  

Проєктні пропозиції повинні сприяти зупиненню та запобіганню забрудненню 
прісної води та ґрунтів і, відповідно, захисту біорізноманіття відповідно до цілі 
Зеленого пакту для Європи стосовно нульового рівня забруднення. 

Серед очікуваних результатів проєктів:  

 вдосконалені бази знань, необхідні для оцінки джерел забруднення, 
шляхів та сукупних впливів на системи питної води, в тому числі 
перспективні підходи, спрямовані на підготовку до майбутніх  викликів;  

 впровадження передових стратегій із запобігання та пом’якшення 
наслідків забруднення, а також засобів захисту джерел питної води, її 
очищення та постачання; 

 застосування ефективних стратегій оцінки та управління ризиками; 
 використання передових, інтегрованих та економічно ефективних 

датчиків якості води та аналітичних методів;  
 використання інноваційних та ефективних систем  моніторингу та 

інформації в режимі реального часу щодо якості питної води; 
 розповсюдження передових та економічно вигідних процесів та 

технологій очищення та дезінфекції питної води. 

 Хто може взяти участь в програмі? – В конкурсі можуть взяти участь 
консорціуми у складі щонайменше 3 юридичних осіб (наукові інститути, 
університети, МСП, стартапи тощо), серед яких принаймні одна має бути 
зареєстрована в країні-члені ЄС, а решта – в країнах-членах ЄС або країнах, 
що матимуть асоційований статус в програмі «Горизонт Європа» (попередній 
список асоційованих країн розміщений за посиланням). В 2021 році, в умовах 
перехідного періоду між рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт 
Європа», 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 2-4 млн. 
Євро (грант покриває до 100% проєктних витрат). В межах конкурсу буде 
підтримано 4 проєкти.  

 

 Як взяти участь у програмі? – 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-cl6-2022-zeropollution-01-04
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? – Заявки на участь у конкурсі 
будуть прийматися до 15-го лютого 2022 року (до 18:00 за київським часом).  

 

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

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

 робоча програма кластеру «Продовольство, біоекономіка, природні 
ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище» на 2021-
2022 рр (посилання – див. стор. 341-343).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-zeropollution-01-04
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Seed funding for cooperation projects in the Baltic Sea region 

Стартове фінансування проєктів співпраці в країнах Балтійського 

регіону  

 

 Тип конкурсу:  конкурс спільних проєктів для розвитку міжнародного 
партнерства.  

 Хто є організатором конкурсу? – Організацією та фінансуванням конкурсу 
займається Шведський інститут (Svenska institutet / SI) – шведська урядова 
організація, що займається поширенням інформації про Швецію поза її 
межами, а також сприяє науковому, інформаційному та культурному обміну між 
Швецією та іншими країнами.  

 Яке завдання ставлять перед собою організатори конкурси? – Основне 
завдання конкурсу полягає у є зміцненні існуючих та розвиток нових 
партнерських відносин Швеції з країнами Балтійського регіону, а також 
країнами Східного партнерства.  

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Проєкти 
повинні бути спрямовані на реалізацію Стратегії ЄС для Балтійського регіону 
(посилання), яка охоплює три основні цілі:  

1) saving the sea (захист моря); 
2) connecting the region (зв’язок з регіоном); 
3) increasing prosperity (підвищення добробуту).  

Запропоновані проєкти можуть мати на меті: проведення пілотного етапу 
дослідження в межах підготовки до більш масштабного проєкту; підготовка 
проєктної заявки за програмою фінансування ЄС або іншою програмою; 
налагодження нових та зміцнення існуючих партнерств; розвиток 
співробітництва між країнами ЄС та іншими країнами.  

Серед тематичних розділів конкурсу:  

 екологічно сталий регіон – проєкти, які стосуються навколишнього 
середовища та сталого розвитку;  

Дедлайн: 15 лютого 2022 року 



 

ipd.kpi.ua 
facebook.com/InternationalProjectsOffice 

7 

 стале зростання, спрямоване на підвищення добробуту – проєкти, які 
охоплюють бізнес-сферу, інновації, регіональний розвиток та туризм;  

 регіональні проблеми – проєкти, які стосуються суспільства, наприклад, 
суспільні проблеми, питання здоров’я суспільства та громадської 
безпеки.  

 Хто може взяти участь у конкурсі? – Координатором проєктного консорціуму 
повинна бути шведська установа (заклад вищої освіти, неурядова/урядова 
організація, компанія, підприємство тощо), інша партнерська установа повинна 
знаходитися в Естонії, Латвії, Литві або Польщі; решта партнерських установ 
має бути зареєстрована в країнах Східного партнерства (Вірменія, 
Азербайджан, Грузія, Україна, Молдова, Білорусь та Росія). Також, до складу 
консорціуму можуть входити Данія, Фінляндія або Німеччина, але лише за 
умови, якщо консорціум вже налічує 3 установи із вище зазначених країн.  

 Мінімальний склад консорціуму: 3 організації з різних країн: шведський 
координатор + 2 партнерські організації;  

 Максимальний склад консорціуму: 12 організацій (включно зі шведським 
організатором).  

 Яка підтримка буде надана переможцям? – Проєкти отримають 
фінансування у розмірі 100 000 – 500 000 шведських крон. В рамках проєкту 
покриваються витрати на управління проєктом, накладні витрати, заходи із 
розповсюдження інформації про проєкт та його результати та мобільність.  

 Як взяти участь у конкурсі ? – Заявку на участь у конкурсі подає шведський 
координатор проєкту через електронну систему Шведського інституту 
(посилання), у цій системі необхідно заповнити онлайн форму. До форми 
додаються наступні документи:  

 опис проєкту (шаблон можна завантажити за посиланням); 

 опис установи-координатора (посилання на шаблон); 

 бюджет проєкту, який також слід заповнити відповідно до шаблону 
(посилання); 

 заяви від партнерських організацій (посилання для завантаження 
шаблону).  

Будь ласка, зверніть увагу: якщо координатором виступає неурядова 
організація, додатково подаються статут, щорічний фінансовий звіт та свідоцтво 
про реєстрацію від податкової служби Швеції. Якщо координатором 
консорціуму є компанія, слід додати наступні документи: свідоцтво про 
реєстрацію, форму SKV 4820 та заявку стосовно державної допомоги (шаблон 
можна завантажити за посиланням).  

  Яким є кінцевий термін подання заявки? – Кінцевий термін подання 
заявок на участь спиває 15-го лютого 2022 року (до 16:00 за київським 
часом).  

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Короткий опис конкурсу можна знайти на сайті Шведського інституту за 
посиланням. Більш детальний опис знаходиться в інструкції для учасників, яку 
можна завантажити за посиланням.  

 

 

https://applications.si.se/LogIn
https://si.se/app/uploads/2021/11/pi_app1_projectdescription_2021_211116-original.docx
https://si.se/app/uploads/2021/11/pi_app2_organisation_description_211116.docx
https://si.se/app/uploads/2021/11/pi_app3_budget_201112-20.xlsx
https://si.se/app/uploads/2021/11/pi_app-6_partner_enclosure_2021_211029.docx
https://si.se/app/uploads/2021/11/pi_app5_intyg_om_forsumbart_stod_211116.docx
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
https://si.se/app/uploads/2021/11/seedfunding_instruction_anpassad_211118.pdf
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Сall for proposals of the Danube Transnational Programme 

Конкурс проєктів в межах Дунайської транснаціональної 

програми  

 

 Тип конкурсу:  конкурс наукових проєктів.  

 Хто є організатором конкурсу? – Конкурс проводиться в межах Дунайської 
транснаціональної програми (Danube Transnational Programme), яка є 
складовою Інструменту європейського сусідства (European Neighborhood 
Instrument). Реалізацією програми керує Європейська комісія. 

 Якими є цілі конкурсу? –Конкурс спрямований на підвищення інституційної 
спроможності українських та молдавських стейкхолдерів щодо розробки та 
реалізації транснаціональних проєктів, які стосуються тематики Дунайської 
транснаціональної програми на 2021-2027 рр., шляхом посилення співпраці 
зацікавлених сторін на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

 Які проєкти можуть бути профінансовані? – Проєкти мають бути 
зосереджені на одному із трьох ключових завдань: 

1) Підвищення обізнаності про транснаціональне співробітництво та його 
переваги в країнах Інструменту європейського сусідства (Азербайджан, 
Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна); 

2) Налагодження політичного діалогу в тематичних галузях, які становлять 
серйозний виклик для країн Дунайського регіону: сталий економічний розвиток; 
енергоефективність, захист довкілля і боротьба з наслідками зміни клімату; 
інклюзивний ринок праці; охорона культурної спадщини, розвиток культурного 
туризму і розвиток громад; врядування тощо (відповідно до тексту Дунайської 
транснаціональної програми на 2021-2027 рр. -- посилання); 

3) Підтримка нарощування потенціалу органів державної, регіональної та 
місцевої влади в Україні або Молдові. 

Кожна з проєктних пропозицій має складатися з двох робочих пакетів: 
адміністративного РП з управління проєктом і тематичного РП, що 
передбачатиме реалізацію проєктних заходів за однією з трьох тем, які вказані 

Дедлайн: лютий 2022 року 

https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/43/ab7b047b3aab27ba6d5a1a0e866e20ba86b5aaca.pdf
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вище. 

Проєкти мають бути розраховані на виконання в період від квітня/травня 2022 
року до червня 2023 року. 

 Хто може взяти участь у конкурсі? – Учасниками конкурсу можуть бути 
консорціуми в складі щонайменше двох державних або недержавних 
організацій, в тому числі закладів вищої освіти, наукових інститутів, ГО, органів 
публічної влади тощо. Щонайменше одна і щонайбільше п’ять організацій 
мають бути зареєстровані в Україні або в Молдові, ще одна (лідер консорціуму) 
– в Австрії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Німеччині (лише регіони Баден-
Вюртемберг та Баварія), Угорщині, Румунії, Словаччині або Словенії. 

 Яким може бути бюджет проєкту? – Конкурс передбачає фінансування 
проєктів з двох джерел: коштів Європейського фонду регіонального розвитку 
(ERDF) і коштів Інструменту європейського сусідства (ENI).  

Максимальний обсяг коштів, який може бути виділений для одного проєкту з 
боку ERDF, складає 230 тис. Євро. Загалом для проєктів цього конкурсу ERDF 
виділив 1,4 млн. Євро.  

Що стосується коштів ENI, то загалом для проєктів цього конкурсу буде 
виділено 4,81 млн. Євро. З них 2,48 млн. Євро будуть направлені на підтримку 
проєктів, що зосереджені на Україні. 

Всього в межах конкурсу будуть профінансовані три проєкти, зосереджені на 
Україні, і три проєкти, зосереджені на Молдові. 

 Як взяти участь у конкурсі? – Учасники проєкту мають заповнити шаблон 
аплікаційної форми (шаблон можна завантажити за посиланням) і надіслати 
його на розгляд конкурсної комісії через електронну систему Дунайської 
національної програми eMS. Більш детальна інформація щодо участі в конкурсі 
буде викладена на сайті конкурсу протягом січня 2022 р. за посиланням. 

 Коли проводиться конкурс? – Початок конкурсу буде оголошений у січні 2022 
р. Прийом заявок триватиме до лютого 2022 р. Більш точна інформація щодо 
дедлайну буде викладена на сайті конкурсу за посиланням. 

 Де можна знайти більше деталей про конкурс? – Дізнатися більше про 
конкурс можна на сайті за посиланням і в офіційному керівництві для учасників 
за посиланням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/48/1da4d90fe280caeb219bbbe13f0dda0d7642e2fc.docx
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7036
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7036
https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7036
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/48/4e1bbeccd72f0717853db5211eba4d29359337db.pdf
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Конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних 

проєктів 

 

 Тип конкурсу: Конкурс науково-дослідних проєктів.  

 Хто є організатором програми? – Співорганізаторами конкурсу є 
Міністерство освіти і науки України та Міністерство інновацій, науки і технологій 
Держави Ізраїль.  

 Яке завдання ставлять перед собою організатори конкурсу? – Основним 
завданням конкурсу є підтримка розвитку наукового співробітництва між 
Україною та Ізраїлем. 

 Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – В межах 
конкурсу фінансування можуть отримати проєкти, що розраховані на 
виконання протягом 2 років. Проєктні пропозиції приймаються за наступними 
напрямами:  

 Прикладна математика (топологічні матеріали; прикладна математика в 
теорії чисел; криптографія; обчислювальна математика); 

 Єврейська спадщина (цифрові гуманітарні науки: Єврейсько-українська 
спадщина та історія). 

 Хто може взяти участь в конкурсі? – До участі у конкурсі запрошуються 
науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ і підприємств. 

 Як взяти участь у конкурсі? – Для участі у конкурсі необхідно виконати 
наступні кроки: 

1) Зібрати в підписану папку (на папці вказати назву конкурсу, назву 
установизаявника, тему проєкту, ПІБ керівника) та надіслати або подати 
особисто до МОН України (бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601) 
наступні документи в паперовому форматі: 

 супровідний лист, адресований на ім’я заступника Міністра освіти і 

Дедлайн: 15 березня 2022 року 
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науки з питань європейської інтеграції О. Шкуратова. Лист має бути 
оформлений на бланку установи-заявника і повинен містити назву 
спільного проєкту, пріоритетний напрям, ПІБ наукового керівника та 
перелік додатків. В листі потрібно обов’язково зазначити, що 
дослідження по темі проєкту не фінансуються з держбюджету в межах 
інших конкурсів;  

 2 примірники заповненої форми проєктної заявки (посилання для 
завантаження). Заявка повинна бути заповнена двома мовами 
(послідовно українською та англійською) та містити підписи і печатки 
українського та ізраїльського партнерів (для підпису та печатки від 
ізраїльської сторони допускається відсканована копія, для української 
– лише оригінал); 

 лист-підтвердження від ізраїльського партнера-керівника проєкту, 
адресований на ім’я керівника установи-заявника. Лист 
оформлюється на бланку установи-партнера текст у довільній формі, 
але обов’язково потрібно зазначити керівників та назву спільного 
проєкту; 

 акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1 
примірник, оригінал, в якому експертна комісія установи затверджує 
висновок, що матеріали проєктної пропозиції не містять відомостей, 
заборонених до відкритого оприлюднення. Текст може бути у 
довільній формі); 

 CV українського та ізраїльського наукових керівників проєкту (по 
одному примірнику двома мовами – англійською та українською). 

2) Заповнити електронну анкету (за посиланням), до якої слід додати 
заповнену форму проєктної заявки у форматі doc. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Кінцевий термін подання повного 
пакету документів спливає 15 березня 2022 р. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Щоб 
дізнатися більше інформації про конкурс, будь ласка, перейдіть за посиланням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/01/11/forma.zayavki.11.01.doc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-5vtTbx5W3QEwNf3elCLd3qeXyZUE1ZztisaEBcG0YX-duQ/viewform
https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochato-konkurs-ukrayinsko-izrayilskih-naukovo-doslidnih-proyektiv
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Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda 

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 

 

 Тип програми: Стипендіальна програма для фахівців.  

 Хто є організатором програми? – Програму фінансує Польсько-
Американський фонд Свободи (Polish-American Freedom Foundation), основною 
метою якого є зміцнення демократії та громадянського суспільства, 
забезпечення рівних можливостей для індивідуального та суспільного розвитку, 
сприяння росту ринкової економіки та обмін досвідом Польщі з країнами 
Центральної та Східної Європи в сфері системної трансформації та 
європейської інтеграції. Координатором Програми є Фонд «Лідери перемін» 
(Fundacja Liderzy Przemian), а названа вона була на честь американського 
профспілкового активіста Лейна Кіркланда. 

 В чому полягає пропозиція? – Головною метою Програми є передача досвіду 
Польщі у сфері системної трансформації та європейської інтеграції для 
розвитку фахівців з країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії шляхом 
додаткового навчання у польських університетах за такими напрямами:  

 економіка та менеджмент; 

 управління в сфері бізнесу, освіти, громадської діяльності, охорони 
навколишнього середовища та охорони здоров’я; 

 правознавство; 

 соціальні науки (соціальна психологія, соціологія); 

 політологія та міжнародні відносини; 

 захист навколишнього середовища; 

 проблеми безпеки та кібербезпеки; 

 антикризовий менеджмент; 

 політика розвитку та гуманітарна допомога. 

Дедлайн: 1 березня 2022 року 
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Українські учасники можуть навчатися в польських закладах вищої освіти в 

рамах Програми виключно польською мовою. Перелік ЗВО, що беруть участь в 

Програмі, наведений за посиланням (див. розділ Affiliated Universities).  

Зокрема, Стипендіальна програма імені Лейна Кіркланда передбачає:  

 участь в підготовчому курсі для набуття стипендіатом навичок володіння 
польською мовою та знання реалій сучасної Польщі; 

 два семестри навчання в університетах у провідних польських науково-
академічних центрах (Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін); 

 підготовку двох курсових та однієї дипломної роботи; 

 два або три з’їзди всіх стипендіатів Програми імені Лейна Кіркланда в 
різних містах Польщі; 

 мінімум 2 тижні професійного стажування; 

 підвищення кваліфікації та курс польської мови; 

 урочисте завершення Програми і церемонія вручення дипломів.  

В рамках Програми учасники отримують стипендію в розмірі 18 000 злотих, яка 

виплачується частинами впродовж 9 місяців. Програма також покриває витрати 

на виїзд до Польщі та повернення до України, проживання в Польщі, медичне 

страхування, користування громадським транспортом, придбання наукової 

літератури,участь в конференціях тощо.  

 Хто може взяти участь в програмі? – Бажаючі взяти участь у Програмі 
повинні відповідати наступним критеріям: 

 громадянство або постійне місце проживання в одній з цільових країн: 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, 
Молдова, Росія, Таджикистан, Україна та Узбекистан; 

 повна вища освіта (освітній ступінь магістра); 

 вік до 40 років; 

 мінімум 2 роки досвіду роботи; 

 відсутність участі в стипендіальних програмах, тривалість довше ніж 6 
місяців, впродовж останніх двох років; 

 знання польської мови мінімум на рівні В2.  

Програма спрямована передусім для таких категорій учасників: 

 освітяни; 

 представники державних та місцевих органів влади; 

 юристи; 

 підприємці; 

 управлінський персонал в сфері бізнесу, громадської діяльності, 
культури, освіти, охорони навколишнього середовища та охорони 
здоров’я; 

 керівники неурядових організацій та громадські діячі; 

 журналісти.  

Перевага надаватиметься кандидатам, які: 

 займаються активною професійною та громадською діяльністю; 

 мають значні досягнення в сферах своєї діяльності; 



 

ipd.kpi.ua 
facebook.com/InternationalProjectsOffice 

14 

 раніше не навчалися в Польщі. 

 Як взяти участь у програмі? – Для участі у Програмі необхідно подати 
наступні документи: 

 онлайн заявка на участь, яка включає дві частини: детальна анкета та 
короткий мотиваційний лист; проєкт перебування, який містить план 
стипендіального проєкту та пропозиції стосовно його подальшої 
реалізації, а також плани щодо використання знань, здобутих в Польщі; 

 два рекомендаційні листи з переліком досягнень та професійних 
кваліфікацій кандидата, а також опис перспектив його подальшого 
професійного розвитку та вектору роботи у сфері професійної та 
громадської діяльності; 

 копію диплому про повну вищу освіту (магістра).  

Зверніть увагу, що рекомендаційні листи та копію диплома необхідно надіслати 
на електронну пошту: kirkland@kirkland.edu.pl  

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подачі заявки на участь 
в програмі спливає 1 березня 2022 р. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більше інформації про Програму Ви можете дізнатися за посиланням. ДЛЯ 
ДОВІДКИ: брошуру з детальним описом умов Стипендіальної програми імені 
Лейна Кіркланда можна завантажити за посиланням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konkurs.kirkland.pl/component/fabrik/form/7/0
mailto:kirkland@kirkland.edu.pl
https://kirkland.edu.pl/en/scholarship-competition/
https://kirkland.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/KRES_2022_EN.pdf
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Nagroda im. Iwana Wyhowskiego 

Нагорода імені Івана Виговського 

 

 Тип програми: стипендіальна програма та програма стажування для вчених. 

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми є Центр 
східноєвропейських студій Варшавського університету (Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), а її співвиконавцями -- 25 закладів 
вищої освіти Польщі, перелік яких наведено в офіційній брошурі Програми за 
посиланням. Програма реалізується під почесним патронатом Президента 
Республіки Польща, а названа вона була на честь українського військового, 
політичного та громадського діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана 
Виговського.  

 В чому полягає пропозиція? – Програма має на меті відзначення вкладу 
українських громадян в розвиток науки та культури, у формування 
громадянського суспільства в Україні, а також у просування української 
демократії та євроінтеграції із врахуванням історичних, сучасних та майбутніх 
зв’язків України з Польщею. 

1) Стипендія в рамах головної Нагороди (Nagroda Główna) -- спрямована 
для українських вчених, що займаються гуманітарними науками (в 
широкому розумінні). Щороку присуджується одна така стипендія.  
Стипендія в рамах головної Нагороди імені Івана Виговського передбачає:  

 перебування в Польщі протягом 12 місяців, під час якого стипендіат відвідає 
6 університетів зі списку, що наведений в офіційній брошурі Програми за 
посиланням;  

 проведення університетах, які відвідає стипендіат, курсу лекцій на теми, 
пов’язані з історією або сучасністю України або польсько-українськими 
відносинами;  

 реалізацію власних дослідницьких проєктів, працю з архівами польських 
ЗВО;  

 за потреби – участь в інтенсивному курсі польської мови;  
 опіку наукового керівника в кожному з університетів, які відвідає стипендіат в 

рамах Програми;  
 отримання щомісячної стипендії в розмірі 3500 злотих (у випадку 

Дедлайн: 15 лютого 2022 року  

https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wyhowski-Nagroda-2020ok_eng-GB.docx
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wyhowski-Nagroda-2020ok_eng-GB.docx
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стипендіатів, що мають науковий ступінь доктора наук та/або професора) 
або 2500 злотих (у випадку, якщо стипендіат має науковий ступінь PhD або 
магістра);  

 отримання наукової літератури університетських видавництв зі сфери 
зацікавлень стипендіата;  

 безкоштовне проживання в кожному з міст, який відвідає стипендіат в рамах 
Програми. 

2) Стажування (Staże przy Nagrodzie) -- спрямоване для українських вчених, 
що займаються соціальними, точними, економічними, технічними, 
сільськогосподарськими науками, релігієзнавством, теологією або 
бібліотекознавстом. Щороку присуджується до 10 стажерських грантів. 
Стажування в рамах Нагороди імені Івана Виговського передбачає: 

 перебування в Польщі протягом 4 місяців, під час якого стипендіат відвідає 2 
університети зі списку, що наведений в офіційній брошурі Програми за 
посиланням;  

 реалізацію власних дослідницьких проєктів в університетах, які відвідає 
стажер в рамах Програми; 

 за потреби – участь в інтенсивному курсі польської мови;  
 опіку наукового керівника в кожному з університетів, які відвідає стажер в 

рамах Програми;  
 отримання щомісячної стипендії в розмірі 3500 злотих (у випадку стажерів, 

що мають науковий ступінь доктора наук та/або професора) або 2500 злотих 
(у випадку, якщо стажер має науковий ступінь PhD або магістра);  
отримання наукової літератури університетських видавництв зі сфери 
зацікавлень стажера;  

 безкоштовне проживання в кожному з міст, який відвідає стажер в рамах 
Програми. 

 Хто може взяти участь в програмі? – Взяти участь в стипендіальній програмі 
та програмі стажування, що проводяться в рамах Нагороди імені Івана 
Виговського, можуть особи, які:  

 є громадянами України;  
 мають науковий ступінь магістра, PhD, доктора наук та/або професора;  
 мають значні наукові досягнення в сфері гуманітарних наук (у випадку участі 

в стипендіальній програмі) або в сфері соціальних, точних, економічних, 
технічних, сільськогосподарських наук, релігієзнавства, теології або 
бібліотекознавства (у випадку участі в програмі стажування);  

 на достатньо високому рівні володіють англійською та (бажано) польською 
мовами. 

 Як взяти участь у програмі? – Висувати кандидатури учасників 
стипендіальної програми та програми стажування, що проводяться в рамах 
Нагороди імені Івана Виговського, та подавати заявки на участь можуть:  

 заклади вищої освіти, наукові інститути, організації, спілки, товариства тощо, 
які підтримують кандидата;  

 особи, наділені публічною довірою (публічні особи), що підтримують 
кандидата;  

 самі кандидати – за умови підтримки закладів вищої освіти, наукових 
інститутів, організацій, спілок, товариств тощо, або публічних осіб. 

Для створення заявки необхідно заповнити електронну анкету, яку можна буде 
завантажити з сайту Центру східноєвропейських студій (ДЛЯ ДОВІДКИ: анкета 
стипендіальної програми – посилання; анкета програми стажування – 
посилання). В анкеті слід описати заслуги та досягнення кандидата та 

file:///D:/РОБОТА_Відділ%20міжнародних%20проектів/Джерело/перебування%20в%20Польщі%20протягом%204%20місяців,%20під%20час%20якого%20стипендіат
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/22Kwestionariusz-Nagroda-Wyh-2020-Nagroda.doc
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/22Kwestionariusz-Nagroda-Wyh-2020-Staz.doc
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обґрунтувати, чому його/її кандидатура є відповідною для участі в Програмі. 
Заповнені анкети слід надсилати до Центру східноєвропейських студій 
електронною поштою на адресу stypendia.studium@uw.edu.pl. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у стипендіальній програмі та програмі стажування, що проводяться в 
рамах Нагороди імені Івана Виговського спливає 15-го грудня 2022 року.  

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Детальні умови участі в стипендіальній програмі та програмі стажування, що 
проводяться в рамах Нагороди імені Івана Виговського, викладені:  

 на основній сторінці Нагороди на сайті Центру східноєвропейських студій 
(посилання);  

 ДЛЯ ДОВІДКИ: в брошурі (посилання); 
 ДЛЯ ДОВІДКИ: в регламенті присудження Нагороди (посилання).  
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https://english.studium.uw.edu.pl/awardsacademic-residence/iwan-wyhowski-award/
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/Wyhowski-Nagroda-2020ok_eng-GB.docx
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin-Nagrody-im.-Iwana-Wyhowskiego4_eng-GB.doc
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Випуск №262 інформаційного бюлетеня «Джерело» 
розміщено за адресою: ipd.kpi.ua 

Якщо Ви вирішили підготувати проєктну пропозицію для подання на 
міжнародний конкурс, РЕКОМЕНДУЄМО Вам звернутися до групи 

консультантів ДМС з підготовки текстів англомовних проєктних пропозицій: 

Черговий по групі консультантів – кімната 171/5, корпус № 1, тел. 204-80-19, 
email: s.shukayev@kpi.ua, в копії: a.kovtun@kpi.ua 

Керівник групи консультантів – Шукаєв Сергій Миколайович, 
кімната 171/4, корпус № 1, тел. 204-82-77, email: s.shukayev@kpi.ua 

Заступниця керівника з організаційних питань – Кізуб Олена Олександрівна, 
кімната 171/5, корпус № 1, тел. 204-80-19, email: elenakizub@ukr.net 

Щоби консультанти могли підготуватися до консультаційної роботи за кожним 
конкретним зверненням, РЕКОМЕНДУЄМО Вам скористатися 

формою зворотного зв’язку: https://ipd.kpi.ua/contact-info 

Тим, хто починає міжнародну проєктну та грантову діяльність,  
РЕКОМЕНДУЄМО звернутися до вебресурсу "Intermozaika" – 

«Інформаційної платформи можливостей міжнародних проєктних та грантових 
програм» за адресою: https://intermozaika.kpi.ua/ 

 (нормативні документи, інформаційно-методичні та навчальні матеріали, 
характеристики фондів, програм, конкурсів, грантів).  

17/01/2022 
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