(032) 258-27-46; halyna.v.lazko@lpnu.ua

Індивідуальні стипендії
Individual Fellowships
Міжнародні
стипендії
(IF-GF)

Європейські стипендії (IF-EF)

Cтандартні
стипендії
(MSCA-IF-EFST)

Cтипендії
для
реінтеграції
у Європі
(MSCA-IF-EFRI)

Cтипендії
для
суспільства
і підприємств
(MSCA-IF-EFSE)

Стипендії
для
відновлення
кар’єри
(MSCA-IF-EFCAR)

Widening Fellowship
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
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Актуальний конкурс:
Ідентифікатор
конкурсу

Н2020-MSCA-IF-2020

Дата відкриття
конкурсу

Термін подання
проектних
пропозицій

08.04.2020

09.09.2020

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094
502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focu
sAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuer
y=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSea
rchTablePageState
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Фінансування від ЄС (євро):
Покриття витрат науковця,
людина/місяць (за умови повного робочого дня)
проживання

переїзд

утримання сім’ї

Інституційні
витрати,
людина/місяць

4880*K

600

500

1450

, де K — коригувальний коефіцієнт (відповідно до країни перебування)
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Загальні умови:
Тематика
конкурсів

Комітети

Довільна.
Пріоритетні напрями, визначені в робочій програмі на 2018-2020 роки:
1. Питання сталого розвитку та змін клімату
(Increased investment in sustainable development and climate related R&I).
2. Розвиток цифрових технологій, їхній вплив на проблеми та виклики
суспільства
(Integrating digitisation in all industrial technologies and societal challenges).
3. Розвиток і посилення міжнародної наукової співпраці
(Strengthening international R&I cooperation).
4. Соціальна (evaluation
стабільність (Societal
Resilience).
оцінювання
panels):
5. Створення та підтримка ринку інновацій (Market creating innovation).

Обов’язкова Міжнародна мобільність.
вимога
Комітети
оцінювання
(evaluation
panels):

 хімія (Chemistry (CHE));
 суспільні та гуманітарні науки (Social Sciences and Humanities (SOC));
 економіка (Economic Sciences (ECO));
 інформатика і техніка (Information Science and Engineering (ENG));
 навколишнє середовище та науки про Землю (Environment 
Geosciences (ENV));
 біологічні науки (Life Sciences (LIF));
 математика (Mathematics (MAT));
 фізика (Physics (PHY)).
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Загальні умови:
Форма участі
Консорціум не
створюється.
Необхідна згода
установи, яка
прийматиме
нпуковця.

Максимальна
тривалість проєкту

Максимальна
тривалість
відряджень

для EF:
 один - два роки;
 до 36 місяців (для
CAR).

 три місяці за
тривалості
стипендії ≤ 18
місяців;

для GF:
 два - три роки.

 шість місяців
за тривалості
стипендії
> 18 місяців.

можливий неповний
робочий день і
пропорційне
збільшення тривалості
проєкту:
 угода між
керівником/куратором
і стипендіатом;
 робочий час за
проєктом ≥ 50 %.

Вимоги до
проєктної
заявки
Подається
онлайн (подає,
як правило
куратор
установи, яка
приймає).
Максимальна
кількість
сторінок
(без додатків) —
30.
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Можливості пошуку установи, яка прийматиме / куратора:
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При обранні куратора оцінюють:
 досвід міжнародної співпраці: участь у проєктах;
 наявність публікацій;
 наявність патентів.
При обранні установи, яка приймає, оцінюють:
 досвід у галузі, за якою подається проєкт;

 наявність необхідних умов для реалізування проєкту.
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Критерії оцінювання проєктних пропозицій:
Якість та ефективність
застосування
(Quality and efficiency of
the implementation)

Переваги проєкту
(Excellence)

Вплив проєкту
(Impact)

Якість, достовірність (credibility)
дослідження/інноваційного проеєту;
рівень новизни з урахуванням міждисциплінарних, мультидисциплінарних і гендерних аспектів

Підвищення перспективи
кар’єрного росту науковця

Загальна узгодженість
та ефективність
робочого плану

Ефективність
запропонованих заходів для
використання та поширення
результатів проєкту

Відповідність розподілу
завдань і ресурсів

Якість запропонованих
заходів комунікації з різною
цільовою аудиторією

Відповідність структури і
процедур управління, в тому
числі управління
ризиками

Якість, відповідність підготовки
(training) та обмін знаннями

Якість кураторства (Quality of the
supervision) та інтеграції в
команду/установу
Можливості науковця підвищити
рівень кваліфікації

Відповідність
інфраструктури

Важливість / Пріоритетність критеріїв у разі однакової кількості балів проектних пропозицій

50% / 1

30% / 2

20% / 3
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Вебсайт «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
Вебсайт «Funding & Tender opportunities»

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
Net4Mobility – проєкт мережі НКП

https://www.net4mobility.eu/
https://www.net4mobility.eu/eoi.html
Вебсайт НКП MSCA Львівської політехніки
(посиланя на рекомендації з подання заявок на конкурси IF)
https://lpnu.ua/news/2019/rekomendaciyi-shchodo-formuvannya-proektnyhzayavok-na-konkursy-if
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