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ТИПИ ПРОЕКТІВ

• Індивідуальні стипендії
Individual Fellowships, IF
• Обмін науковим та інноваційним персоналом
Research snd Innovation Staff Exchange, RISE
• Мережі інноваційної підготовки
Innovative Training Networks, ITN
• Співфінансування регіональних, національних та 
міжнародних програм
Co-Funding of Regional, National and International Programmes, 
COFUND
+ Європейська ніч науковців
European Researchers’ Night









ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ
Individual Fellowships, IF

Мета: посилити творчий та інноваційний
потенціал досвідчених дослідників з метою
урізноманітнити їх особисті здібності в плані
здобуття навичок шляхом підвищення
кваліфікації, міжнародної та міжгалузевої
мобільності.



Передбачається надання індивідуальних
стипендій найкращим науковцям будь-якої
національності для працевлаштування у
країні-члені ЄС або країні, асоційованій з
Horizon-2020.



ФОРМИ ГРАНТІВ:

• Європейські стипендії реалізуються в країнах-
членах ЄС чи країнах, асоційованих з Horizon-
2020, та доступні для дослідників, які
прибувають до Європи з будь-якої країни світу,
або перебувають в межах Європи.

• Міжнародні стипендії передбачають
відрядження до третьої країни та обов'язковий
12-місячний період повернення до Європи.



ІНДИВІДУАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ
Individual Fellowships, IF



Максимальна тривалість проекту:
• один - два роки (для EF);

• два - три роки (для GF).

Обов’язкова вимога — міжнародна
мобільність.

Максимальна тривалість відряджень:
• 3місяці за тривалості стипендії  18 місяців;

• 6 місяців за тривалості стипендії > 18 місяців



Міжнародна стипендія (GF) передбачає, що
стажування також може відбуватись на
початку проекту в організації бенефіціара чи
партнера в Європі протягом 3 місяців, що
дозволить досліднику провести там час до
відбуття до партнерської організації у третій
країні.



ПЛАН РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ

повинен бути створений спільно керівником
(керівниками) та дослідником. Крім
дослідницьких та інноваційних цілей, цей
план включає можливості навчання
дослідника та повинен відповідати його
потребам в плані кар'єри, зокрема
можливості отримання навичок широкого
застосування, а також викладання, публікації,
участь в конференціях



БЮДЖЕТ ПРОЕКТІВ

Загальний бюджет  складає EUR 273.00 млн.



СТАЖУВАННЯ 

• В рамках проекту Індивідуальна стипендія є
можливість отримати направлення на
стажування до будь-якої приймаючої
організації у Європі

• В ідеалі потрібно брати участь у різних
секторах (академічний і неакадемічний)

• Можливість розділити період стажування на
кілька короткострокових періодів



ФІНАНСУВАННЯ ВІД ЄС (€)

де К — коригувальний коефіцієнт, що залежить від країни
перебування



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ 

Європейська 

стипендія

Міжнародна 

стипендія



Важливо!

Подавати можна лише
ОДНУ

заявку на пропозицію.



НАУКОВА ПАНЕЛЬ 
(ТЕМАТИКА):

• Хімія (CHE)

• фізика (PHY)

• Математика (MAT)

• Природничі науки (LIF)

• Економічні науки (ECO)

• ICT та інжиніринг (ENG)

• Соціальні і гуманітарні науки (SOC)

• Земля та екологічна наука (ENV)



ПОДАЧА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА 

ОНЛАЙН



СТРУКТУРА ТИПОВОЇ 
ЗАЯВКИ:



ЗМІСТ ЧАСТИНИ В 
ЗАЯВКИ:

ЧАСТИНА В1 (13 сторінок) ЧАСТИНА В2  

 Початкова сторінка (1 стор.) 

 Зміст (1 стор.) 

 Список учасників (1 стор.) 
1. Переваги проекту 
2. Вплив 
3. Впровадження 

 
 

Проекти, у яких перевищено ліміт (13 
сторінок) будуть відхилені 

 

4. Резюме досвідченого 
дослідника (5 стор.) 

5. Можливості організації, 
яка бере участь у проекті 

6. Етичні аспекти 
7. Листи-зобов’язання 

 
!!! До онлайн системи 
завантажуються 2 окремих PDF файли 
одночасно. 

 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ЗАЯВКИ:


