
Дії Марії Склодовської-Кюрі  
в ГОРИЗОНТ 2020: 

ВІДКРИТІ КОНКУРСИ ЗА НАПРЯМОМ 

 
Оксана Крупка 
 
 

Київський національний  університет  імені Тараса Шевченка 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ  
Програми «Горизонт 2020»  
 



Пріоритет: Excellent science 

Фінансує УСІ НАУКОВІ ГАЛУЗІ 

Marie 
S-Curie 
Actions 

Навчання 

Мобільність Кар'єра 



Marie Skłodowska Curie Actions у Горизонт 2020: 

Країни учасники:  

MS (Member States): Країни ЄС 

AC (Associated Сountries):  

Iceland, Norway, Albania, Bosnia and Herzegovina, F. Y. R. of 

Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, Israel, Moldova, 

Switzerland, Україна 

TC (Third Country): Інші країни 



Marie Skłodowska Curie Actions у Горизонт 2020: 

Науковці, які можуть приймати участь: 
•Початківці (Early-stage researchers): мають менше ніж 4 
роки досвіду роботи в науковій сфері (повна зайнятість) та 
не мають наукового ступеня до моменту їх залучення чи 
відрядження. 
•Досвідчені (Experienced researchers): мають науковий 
ступінь чи щонайменше 4 роки досвіду роботи в науковій 
сфері (повна зайнятість) на момент подачі заявки на 
отримання гранту,  їх залучення чи відрядження. 



Індивідуальні стипендії (MSCA-IF)- Підтримка досвідчених вчених, які здійснюють 
наукові дослідження в декількох країнах, а також неакадемічного сектору. 
Співфінансування регіональних, національних та інтернаціональних програм (MSCA-
COFUND)- Співфінансування стипендій та докторських програм високого рівня з 
міжнаціональною мобільністю. 
Мережі інноваційної підготовки (MSCA-ITN) - Інноваційна підготовка докторантів з 
широким діапазоном вмінь, з метою максимізувати їх подальше працевлаштування. 
Обмін інноваційним та науковим персоналом (MSCA-RISE)- Міжнаціональна та 
міжгалузева співпраця шляхом обміну дослідницького та інноваційного персоналу. 

Тематичний напрям –  
Дії Марії Склодовської-Кюрі  

ТИПИ ДІЙ 
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                                                     Конкурси відповідно до Робочої програми 

                                   за напрямком «Дії  Марії Склодовської-Кюрі» 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні стипендії (MSCA-IF) 

Співфінансування регіональних, національних та інтернаціональних програм (MSCA-COFUND) 

Мережі інноваційної підготовки (MSCA-ITN) 

Обмін інноваційним та науковим персоналом (MSCA-RISE) 

 

Ідентифікатор конкурсу 

 

Дата відкриття 

конкурсу 

Термін 

подання 

проектних 

пропозицій 

Інституційн

і витрати 

 

Стипендія  

Бюджет, 

млн. 

євро  

MSCA-IF-2018 

EF-CAR 

EF-RI 

EF-ST 

EF-SE 

GF 

 

 

11.04.2019 

 

 

11.09.2019 

 

 

1450 

 

 

4880*K 

 

 

295.62 

MSCA-COFUND-2019 

COFUND-DP 

COFUND-FP 

 

4.04.2019  

 

26.09.2019 

 

325 

1935 DP 

 

2740 FP 

 

90.0 

MSCA-ITN-2020 

ITN-ETN 

ITN-EID 

ITN-EJD 

 

13.09.2018  

 

15.01.2019 

 

3000 

 

3270*K 

 

470 

MSCA-RISE-2019  04.12.2018  02.04.2019 2500 2100 80.0 
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Форми участі за напрямком «Дії  Марії Склодовської-Кюрі» 2018-2020 

 Одноосібно  Консорціум 

Індивідуальні  

стипендії 

Співфінансування 

регіональних, 

національних та 

міжнародних 

програм 

Обмін науковим та 

інноваційним 

персоналом 

Мережі 

інноваційної 

підготовки 



спрямовані на розвиток творчого та інноваційного потенціалу досвідчених науковців, які прагнуть підвищити 

свою кваліфікацію та отримати нові навики шляхом міжнародної та міжгалузевої мобільності. 

Види стипендій: 

-Європейські стипендії  

MSCA-IF-EF-CAR Стипендії для відновлення кар'єри– надають фінансову підтримку науковцям, які бажають 

відновити роботу в Європі після перерви. 

MSCA-IF-EF-RI Стипендії для повернення та реінтеграції в Європі– надають фінансову підтримку для 

громадян країн-членів ЄС, або асоційованих країн. 

MSCA-IF-EF-ST Стандартні європейські стипендії . 

MSCA-IF-EF-SE Стипендії для суспільства та підприємств – проекти у неакадемічному секторі. 

 

Global Fellowships Міжнародні стипендії передбачають відрядження в треті країни  та обов’язкову фазу 

повернення до установи, яка приймає науковця (з країн-учасниць ЄС або асоційованих країн). Тривалість 

фази повернення – 12 місяців. 

Індивідуальні стипендії  

(Individual Fellowships – IF)  

, де K — корегувальний коефіцієнт (відповідно до країни перебування). 

http://lp.edu.ua/ncpmka/indyvidualni-stypendiyi


 
Застосовується для проектних пропозицій, поданих на конкурси MSCA-IF-EF  які подолали допустимий поріг, але не 
отримали фінансування за основним конкурсом. 
 
Умови участі у конкурсі: 

 установа, яка прийматиме науковця розташована в: 
 
країні-учасниці ЄС: Болгарія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, 
Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія 
 
 
асоційованій країні: Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Македонія, Молдова, Сербія, Туреччина, Туніс, 
Україна, Фарерські острови, Чорногорія 
 
 
 

Widening Fellowships 



Сприяння передачі знань між 
країнами і секторами 

• Дослідницька програма запроваджена для: 

• мобільність"співробітників" між членами 
консорціуму (тривалість від 1 місяця до 1 року) 

• Робота в рамках мережі (Networking Activities) 

• Співпраця з будь-яким сектором та з будь-
якою країною 

• На одного дослідника / місяць: 
• €2000 для відряджень 

• €2500 менеджмент та інституціональні витрати 

RISE: Research & Innovation 
Staff Exchange 

“Staff” = research students, postdocs, PIs, technical and managerial staff. 



“Staff” = research students, postdocs, PIs, technical and managerial staff. 

                     Вимоги RISE : 
• Тривалість проекту до 48 місяців 

• Консорціум 3 учасника з 3 різних країн 
1. 2 академічних учасника + 1 не академічний (vice versa) 

2. 2 країни з МS / АС (min)+ 1 з третьої країни  або MS,AC  

 

 

+ 

 

•     Відрядження в межах країн-учасниць ЄС або асоційованих країн  



Мережі інноваційної підготовки Підтримка надаватиметься спільним 
програмам навчання, які пройшли конкурсний відбір та будуть 
реалізовані партнерськими установами академічного та 
неакадемічного секторів в галузі інноваційних досліджень у межах: 
 

 Європейських мереж підготовки (European Training Networks – ETN);  
Європейської промислової докторантури (European Industrial D – EID)  
Європейської спільної докторантури (European Joint Doctorates – EJD). 
 
Цільова аудиторія: Науковці-початківці без наукового ступеня 3-4р.  
Умови участі: Мінімальна кількість установ  спільної підготовки наукових кадрів: 
ETN: три установи з різних країн членів ЄС, або асоційованих країн; 
EID: дві установи  з різних країн членів ЄС, або асоційованих країн (одна академічна установа, яка має право 
присуджувати наукові ступені та одна неакадемічна); 
EJD: три установи з різних країн членів ЄС, або асоційованих країн. 
Фінансування від ЄС: Фінансуються витрати на: 
підготовку науковця в термін до трьох років; 
науково-дослідну роботу, організацію спільних заходів і конференцій, а також мережеві витрати 
Максимальна тривалість проекту – чотири роки. 
Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії (малі та середні підприємства), інші 
неакадемічні установи. 

 Витрати науковця, євро/місяць Інституційні витрати, 

євро/місяць проживання переїзд утримання сім’ї 

3270*K 600 500 

3000 (організація 
проведення науково-

дослідної роботи  — 1800 
євро/місяць + накладні 

витрати — 1200 
євро/місяць) 

Покриваються: 

http://lp.edu.ua/ncpmka/merezhi-innovaciynoyi-pidgotovky


 
Цільова аудиторія: науковці-початківці та досвідчені науковці.  
Умови участі:  подає  установа, що співфінансуватиме програму (типи програм: програма зі здобуття наукового ступеня; 
надання стипендій та грантів).  
Обов’язкова вимога – міжнародна мобільність (підтримується також міжсекторальна мобільність). 
Тривалість проекту: 3-5 р. 
Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, неакадемічні установи. 
 
 

Співфінансування 
регіональних, національних 
та міжнародних програм  

•підвищення якості навчання 
• мобільність, поширення кращих практик  
•розвиток кар’єри науковців-початківців,  
    так і досвідчених науковців 

Покриваються: 
витрати науковця (за умови повного робочого дня, 
людина/місяць) —1935* євро; 
інституційні витрати (людина/місяць) — 325** євро. 

Докторські програми (Doctoral programmes) 

Покриваються: 
витрати науковця (за умови повного робочого дня, 
людина/місяць) —2740* євро; 
інституційні витрати (людина/місяць) — 325** євро. 

* — 50% фінансування ЄК; 

Стипендійні програми (Fellowship programmes)  



Європейська ніч науковців  
 
•підтримка організації на проведення наукових заходів з 
метою збільшення громадської зацікавленості (зокрема, 
серед молоді) до науки. 

•подає  установа з країн членів ЄС, або асоційованих країн 

•фінансуються витрати на організацію та проведення наукових заходів  
 
(показ наукових експериментів; екскурсії лабораторіями університетів, науково-дослідних установ; 
конкурси, вікторини, змагання; лекції, семінари тощо). 



Експерти програми «Горизонт 2020» 

 
•незалежне експертне оцінювання проектних 
пропозицій; 
•здійснення контролю за виконанням поточних 
проектів; 
•оцінювання програм з досліджень та інновацій 

Оцінювання проектних пропозицій 
здійснюється на засіданнях, які тривають 
щонайбільше 15 днів.  
Залежно від виду робіт, експерт може 
здійснювати оцінювання як в країні постійного 
перебування/ проживання, так і в одному з 
офісів Єврокомісії в Брюселі або Люксембурзі. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 
 

Оплата роботи експерта становить 450 євро на день (повна зайнятість). Також покриваються дорожні витрати 
та добові. 
Щоб стати експертом необхідно пройти реєстрацію за адресою: 
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•Ідея проекту => Концепція з високим інноваційним потенціалом 
•Вибір відповідного виклику Horizon 2020 Call  
•Підготовка дослідницького профілю Research Profile 
•Пошук партнерів в ЄС відповідно до Вашого виклику 
•Реєстрація на порталі учасників (PIC number 994789903) 



Пошук відповідного виклику 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search 

Як знайти фінансування для Вашої 
дослідницької ідеї? 



Proposal template 2018-2019 MSCA 

Веб-сайт «Фінансування та тендери» 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
how-to-participate/reference-
documents 



50 % 
• Переваги проекту 

30 % 
• Вплив проекту 

20 % 

•  Якість та ефективність 
застосування  

11 

Критерії оцінювання проектних 

пропозицій експертами 

•кожен критерій оцінюється за п’ятибальною шкалою 
•допустимий поріг, необхідний для розгляду пропозиції – 70% 
• якщо пропозиції набирають однакову кількість балів, то їх 
оцінюють за пріоритетністю критеріїв відповідно до типу дії 

Evaluation Summary Report 
Evaluation Result 
Total score: 89.00% (Threshold: 70/100.00) 

Criterion 1 - Excellence 
Score: 4.90 (Threshold: 0/5.00 , Weight: 50.00%) 



Пошук партнерів в ЄС 
• Он-лайн бази даних 

• Білатеральні контакти 

• Міжнародні конференції 

• Партнери по грантам які виконувались раніше 

 Enterprise Europe Network - на цьому сайті 
публікуються запити міжнародних компаній та 
дослідницьких організацій, які допомагають 
знайти партнера для двостороннього 
співробітництва у сфері бізнесу, інновацій і 
технологій   https://een.ec.europa.eu/ 

Веб-портал MSCA  
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  
 
Веб-портал з науково-технічної співпраці між  
Україною і Європейським Союзом www.st-gateukr.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ 
how-to-participate/partner-search 
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Хто вигравав проекти? 
 

Основна мета проекту полягає в поєднанні наукового досвіду в галузі оптики, 
кристалографії та матеріалознавства, щоб вийти за межі сучасних технологій у розробці 
високоефективних енергозберігаючих оптичних камер на основі електро-, і нелінійніо-
оптичних ефектів для роботи в оптичних та квазіоптичних діапазонах………………. 
Ідея проекту пов'язана з останніми досягненнями в наноінженерії в поєднанні з нашою 
технологією для оптимізації ефектів в анізотропних матеріалах. ……… 
Дослідження будуть пов'язані з широкомасштабною навчальною програмою для 
членів відрядженого персоналу з конкретними індивідуальними цілями. На основі 
синергії між усіма організаціями-учасниками та мережевими заходами ми очікуємо 
збільшення привабливості та конкурентоспроможності Європи як провідного місця для 
досліджень та розробки, особливо в ніші дослідницької оптичної / наноінженерії. 



https://www.eap-plus.eu/object/call/240 

Новини, виклики, допомога 



      Національний портал https://www.h2020.com.ua 

Новини, виклики, допомога 

https://www.net4mobilityplus.eu 
Проект мережі НКП 

 
Веб-сайт «Дії Марії Склодовської-Кюрі 
 
 
 
 
 
 

CORDIS - одна з найбільших баз даних, де містяться 
анкети, заповнені потенційними партнерами. На порталі 
можна залишити запит про пошук партнерів:  
https://cordis.europa.eu/en 
 

Веб-сайт «Фінансування та тендери»  
 
 
 
 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home e.html  

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

https://www.net4mobilityplus.eu/
https://cordis.europa.eu/en


Шахбазян Карина Суренівна 
Центр інтелектуальної власності та передачі технологій 
НАН України 
тел.: +380442396759 E-mail: karina@nas.gov.ua 
 
 
 
Крупка Оксана Михайлівна 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
тел.: +380442393367 E-mail: oksana_krupka@yahoo.com 

Національні контактні пункти  
за напрямом “Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку 

навичок, навчання та кар’єри” 

Савкевич Олексій Володимирович  
Донецький національний університет імені 
Василя Стуса 
тел.: +380634777620 E-mail: savkevych@donnu.edu.ua;  
savkevych@gmail.com 
 
 
 
Лазько Галина Вікторівна 
Національний університет «Львівська політехніка» 
тел .: +380322582746 E-mail: lazko@lp.edu.ua 
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mailto:oksana_krupka@yahoo.com
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http://nkp.univ.kiev.ua/index.php 

 



http://www.lp.edu.ua/ncpmka/diyi-mariyi-sklodovskoyi-kyuri-0 



https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-country-profile-ukraine-2018_en_0.pdf 

Українські учасники в “Дії Марії Складовської-Кюрі  
для розвитку навичок, навчання та кар’єри” 



https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-country-profile-ukraine-2018_en_0.pdf 



https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-country-profile-ukraine-2018_en_0.pdf 
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Україна, м. Київ,  

вул. Володимирська 64 

 http://nkp.univ.kiev.ua 

Крупка Оксана  

Михайлівна 

oksana_krupka@yahoo.com 

 
 


