
 

 

 

 

Проект BILAT - UKR*AINA оголошує   

Конкурс на отримання грантів на відрядження (travel grants) для 

українських дослідників  

з метою підготовки проектних пропозицій  

на конкурси програми ЄС «Горизонт 2020» 

 
 

В рамках проекту BILAT – UKR*AINA проводиться конкурс на отримання 

грантів на відрядження для українських дослідників, які мають намір брати участь у 

конкурсах програми «ГОРИЗОНТ2020» за такими пріоритетними напрямами: 

1. Новітні матеріали та технології (New materials and processing technologies)  

2. Інформаційні та комунікаційні технології ( Information and communication 

technologies ) 

3. Біотехнології (Biotechnologies)  

4. Аеронавтика (Aeronautics)  

 

Ці чотири напрямки є пріоритетними,  але гранти можуть надаватись і за іншими 

тематичними напрямками Програми «ГОРИЗОНТ2020», оскільки кожна подана 

пропозиція розглядатиметься на індивідуальній основі.   

 

10 грантів покриватимуть витрати на відрядження українських вчених  до країни 

ЄС з метою участі у заходах з підготовки проектних пропозицій (preparatory 

meetings), які включатимуть проведення ділових зустрічей і консультацій з 

керівником консорціуму проекту, який буде подано на відкриті конкурси Програми 

«ГОРИЗОНТ»1.  

 

Головна умова участі в конкурсі – наявність офіційного запрошення від 

керівника консорціуму до українського вченого (колективу) для участі в такому 

проекті2, а також експертний висновок про можливість відкритої публікації поданих 

матеріалів від установи – місця роботи українського учасника (за стандартною 

формою установи).   

 

Анкети на отримання гранту на відрядження приймаються до 16 березня  ц.р.  

 

Гранти присуджуються після експертного оцінювання представниками 

Національних контактних пунктів України щодо відповідності даним тематичним 

                                                 
1 Маються на увазі конкурси програми «ГОРИЗОНТ 2020», які вже відкриті або будуть відкриті до 15 березня 

2015 р. (тобто, до дати закінчення строку подання заявок на отримання гранту на відрядження), і які будуть 

закриті (deadline) не раніше кінця квітня 2015 р.  
2 У запрошенні повинні бути вказані конкретні дати заходу з підготовки проекту (preparatory meetings), на який 

запрошується український учасник, а також повинні зазначатись назва конкурсу  і пряме посилання на сторінку 

відкритого конкурсу на сайті Програми «ГОРИЗОНТ2020», на який буде подаватись проектна пропозиція від 

данного координатора.  



 

 

напрямам та за консультаціями з Європейськими партнерами проекту BILAT – 

UKR*АINA (протягом двох тижнів після завершення прийому заявок). 

 

Грант в розмірі, що не перевищує 650 Євро, покриває витрати на квитки і 

проживання.  

Бажаючі брати участь у конкурсі мають надіслати заповнену аплікаційну форму 

та зазначений експертний висновок від української установи за адресою: 

Bilat_ukraina@nas.gov.ua  

 

У темі листа зазначити «Travel Grant Call + повна назва вашої установи». 

 

Аплікаційна форма на участь у конкурсі грантів на відрядження - у форматі doc. 

заповнюється англійською мовою і подається разом із  офіційним запрошенням від 

керівника консорціуму до українського вченого (колективу)  для участі в такому 

проекті, експертним висновком про можливість відкритої публікації матеріалів від 

української установи за стандартною формою, прийнятою в установі.  

 

Додаткову інформацію можливо отримати у Національному контактному пункті 

Програми «Горизонт2020» - «Програми Дій ім. Марії Складовської- Кюрі»: 

Контактна особа:  

Шахбазян Каріна Суренівна, керівник НКП «Програми Дій ім. Марії 

Складовської- Кюрі», учасник проекту BILAT - UKR*AINA 

Тел: (044) 239-67-59  

Надання консультацій телефоном - починаючи з 24 лютого, 2015 

e-mail: Bilat_ukraina@nas.gov.ua  
 

Звертаємо Вашу увагу, що в Україні діє мережа НАЦІОНАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ 

ПУНКТІВ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ2020» 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,c

ontact=country/sbg/Ukraine/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+contact_name/asc , 

представники якої можуть допомогти Вам знайти партнерів проектів для участі у конкурсах 

програми ЄС «Горизонт2020», а також підготувати проекту пропозицію.  

 

 

        
      Проект BILAT-UKR*AINA здійснюється за 

 фінансової підтримки  

Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень,  

      технологічного розвитку та демонстрацій  

      за грантом № 311839. 
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