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Дедлайн: 28 січня 2021р.

MARKET 4.0:
Конкурс проєктів на участь у розбудові
відкритої багатосторонньої цифрової платформи
для співпраці учасників сектору В2В
➢ Тип конкурсу: конкурс для фінансування проєктів третіх сторін в рамках
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020»

3

➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є консорціум у
складі 18 партнерських організацій з 10 європейських країн, який очолює
компанія з управління ІТ-послугами Intrasoft International (Бельгія). Консорціум
був заснований з метою реалізації проєкту MARKET 4.0, що почав діяти у
листопаді 2018 р. в рамках дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт
2020».
➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною
метою проєкту MARKET 4.0 є розробка відкритої багатосторонньої цифрової
платформи для встановлення зв’язків та налагодження прямої співпраці між
трьома сторонами виробничого сектору В2В: постачальниками виробничого
обладнання, постачальниками ІТ-послуг та компаніями-виробниками.
Платформа забезпечуватиме учасникам B2B-транзакцій можливість безпечної
безпосередньої взаємодії, яка включатиме, зокрема, перевірку стану оплати,
відстеження перебігу доставки, обмін анонімними відгуками тощо. Для
досягнення цієї мети консорціум MARKET 4.0 на підставі конкурсного відбору
профінансує низку підпроєктів, спрямованих на розбудову екосистеми
платформи шляхом підключення до неї відповідних товарів та послуг.
➢ Які підпроєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Конкурс передбачає фінансування 10 підпроєктів, розрахованих на реалізацію
протягом 12 місяців, починаючи з 1 квітня 2021 року. Підпроєкти можуть
відноситися до однієї з 3 категорій:
1. підпроєкти типу А спрямовані на підключення компанійпостачальників виробничого обладнання, які працюють в одному з трьох
ключових напрямів (обробка металевих деталей, обробка пластикових
деталей або виробництво високотехнологічного обладнання), до
цифрового ринку MARKET 4.0 шляхом наповнення платформи MARKET
4.0 даними цих компаній за допомогою відповідних програмних засобів
та додатків. Заявки приймаються від консорціумів у складі щонайменше
2 партнерських організацій;
2. підпроєкти типу В спрямовані на забезпечення ІТ-послуг та/або
програмних додатків для розширення функціональних можливостей
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трьох ключових напрямів роботи учасників платформи MARKET 4.0, а
саме: обробка металевих деталей, обробка пластикових деталей або
виробництво високотехнологічного обладнання. Заявки приймаються як
від консорціумів, так і від окремих організацій;
3. підпроєкти типу С спрямовані на вивчення можливостей для
розширення сфери використання платформи MARKET 4.0 на інші
напрями виробничої діяльності, зокрема виробництво робототехніки,
ливарного обладнання, насосів та ін. Заявки приймаються від
консорціумів у складі щонайменше 3 партнерських організацій.
Детальний опис вимог до підпроєктів у кожній категорії можна знайти в
брошурі за посиланням.
➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Конкурс є відкритим для таких категорій
юридичних осіб:
▪ малі та середні підприємства,що займаються постачанням продуктів та
послуг в сфері виробничого обладнання;
▪ малі та середні підприємства,що займаються постачанням програмного
забезпечення або технологій;
▪ дослідницькі установи, заклади вищої освіти, науково-практичні центри та
інші непромислові експертні організації.
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➢ Яка підтримка буде надана переможцям? –В рамках конкурсу буде
профінансовано:
▪ 5 підпроєктів типу (розмір гранту: по 100 тис. Євро);
▪ 3 підпроєкти типу В (розмір гранту: по 50 тис. Євро);
▪ 2 підпроєкти типу С (розмір гранту: по 250 тис. Євро).
➢ Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно
створити обліковий запис на платформі F6S, завантажити та заповнити всі
необхідні форми документів та зареєструвати свою заявку за посиланням.
➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі
приймаються до 28 січня 2021 р. (до 18:00 за київським часом).
➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
дізнатися більше про проєкт MARKET 4.0 та актуальний конкурс, що
проводиться в рамках цього проєкту, будь ласка, перейдіть за посиланнями:
▪ про проєкт MARKET 4.0: опис на вебсайті;
▪ про актуальний конкурс: опис на вебсайті, брошура для завантаження;
▪ про процедуру подання заявки: брошура для завантаження.
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Дедлайн: 1 лютого 2021р.

NGI Assure:
Конкурс проєктів на участь у зміцненні європейської
блокчейн-екосистеми для розбудови Інтернету нового покоління
➢ Тип конкурсу: конкурс для фінансування проєктів третіх сторін в рамках
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020»
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➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є консорціум у
складі 4 партнерських організацій з 4 європейських країн, який очолює ITкомпанія Innovation Engineering (Італія). Консорціум був заснований з метою
реалізації проєкту NGI Assure, який є частиною ініціативи Європейської комісії
«Інтернет нового покоління» (Next Generation Internet / ІНП). Проєкт почав діяти
у вересні 2020 р. в рамках дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт
2020».
➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Основною
метою проєкту NGI Assure є сприяння розвитку Інтернету нового покоління –
тобто людиноорієнтованого Інтернету, що буде заснований на принципах
довіри,безпеки та інклюзії – шляхом зміцнення європейської блокчейнекосистеми, яке полягає у підтримці підпроєктів, спрямованих на розробку
структурних елементів ІНП та вирішення ключових проблем, пов’язаних з
розробкою, валідацією та застосуванням структурних елементів ІНП.
➢ Які підпроєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Конкурс передбачає фінансування технічних науково-дослідних та дослідноконструкторських підпроєктів, розрахованих на реалізацію протягом 1-12
місяців. Підпроєкти мають бути спрямованими на досягнення конкретних,
вимірних результатів, стосуватися будь-якого аспекту довгострокової еволюції
Інтернету та відповідати реальним інтересам і потребам сучасних Інтернеткористувачів. Тематика підпроєктів може стосуватися, зокрема, квантовозахищеної криптографії, доповненої інфраструктури відкритих ключів,
автентифікації обміну ключами (AKE), консенсусних протоколів, технологій
розподіленого реєстру (DLT), блокчейнових та пост-блокченових технологій та
ін. (детальний опис тематики конкурсу NGI Assure можна прочитати за
посиланням). Типи проєктної діяльності, що можуть бути профінансовані в
рамках конкурсу, включають в себе, зокрема:
▪ наукові дослідження;
▪ проєктування та розробку програмного забезпечення з відкритим кодом;
▪ проєктування та розробку апаратного забезпечення;
▪ інженерію програмного забезпечення, спрямовану на адаптацію ПЗ до
нових сфер застосування або на покращення якості ПЗ;
▪ тестування та оцінку надійності ПЗ;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

створення документації для дослідників, розробників та кінцевих
користувачів ПЗ;
діяльність зі стандартизації;
заходи, спрямовані на розуміння вимог користувачів та вдосконалення
зручності використання ПЗ;
участь в тематичних конференціях, хакатонах та інших технічних,
інформаційних та суспільних заходах;
проєктний менеджмент;
інші види діяльності, спрямовані на забезпечення розробки та успішного
впровадження у використання програмно-апаратних рішень, що стануть
структурними елементами Інтернету наступного покоління.

➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Конкурс є відкритим як для фізичних
осіб, так і для організацій будь-якого масштабу та форми власності. Перевага
надаватиметься учасникам з країн Європи.
➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – Проєктні заявки можуть
претендувати на фінансування в межах від 5 до 50 тис. Євро. За результатами
виконання підпроєктів найбільш успішні учасники отримають додаткове
фінансування (до 200 тис. Євро). Окрім фінансової підтримки, переможцям
конкурсу надаватиметься технічна та консультаційна допомога в реалізації
їхніх підпроєктів.
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➢ Як взяти участь у конкурсі? – Участь у конкурсі можна взяти двома
способами:
1) через платформу Fundingbox (посилання для реєстрації);
2) через сайт фонду NLnet (посилання).
Для створення проєктної заявки необхідно заповнити анкету за одним з
вказаних вище посилань. В анкеті слід вказати інформацію про автора заявки,
надати опис запропонованого підпроєкту, оцінити бюджет його виконання та
відповісти на низку тематичних питань. За бажанням, до анкети можна
залучити додаткові документи з детальнішим описом проєктних дій, планом
бюджету тощо.
➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі
приймаються до 1 лютого 2021 р. (до 13:00 за київським часом).
➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
дізнатися більше про проєкт NGI Assure та актуальний конкурс, що
проводиться в рамках цього проєкту, будь ласка, перейдіть за посиланнями:
▪ про проєкт NGI Assure: короткий опис, детальніший опис;
▪ про актуальний конкурс: опис конкурсу, інструкції для учасників, відповіді
на популярні запитання;
▪ про ініціативу «Інтернет нового покоління»: посилання на офіційний
сайт.

ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

Дедлайни: 5 та 26 лютого 2021р.
Конкурс українсько-американських наукових проєктів
з альтернативної енергетики
➢ Тип конкурсу: конкурс спільних українсько-американських наукових проєктів
➢ Хто є організатором конкурсу? – Співорганізаторами конкурсу є Міністерство
освіти і науки України та Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF
Global).
➢ Яке завдання ставлять перед собою організатори конкурсу? – Основним
завданням конкурсу є пошук доступних рішень для подолання проблеми
вичерпності традиційних джерел енергії шляхом проведення наукових
досліджень в галузі альтернативної енергетики. Конкурс проводиться в рамках
програми «Спільні наукові проєкти» для українських та американських вчених.
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➢ Які проєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? – В
рамках конкурсу можуть отримати фінансування науково-дослідні проєкти з
фундаментальних або прикладних досліджень в галузі альтернативної
енергетики. Пріоритетні напрями досліджень:
▪ фотовольтаїка;
▪ вітрогенератори;
▪ біопаливо.
Проєкти, що пройдуть конкурсний відбір, реалізовуватимуться у 2021-2022 рр.
протягом 12 місяців. Обов’язковою умовою участі в конкурсі є невійськове
спрямування проєктів та проведення досліджень у цивільному середовищі.
➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Конкурсні заявки приймаються від
наукових груп, які відповідають кожному з наведених нижче критеріїв:
▪ група складається з науковців, що працюють в ЗВО або науково-дослідних
інститутах України та США;
▪ до складу групи входить один керівник досліджень з України та один – з
США, причому обидва керівники мають наукові ступені PhD (або
еквіваленти) та щонайменше 5 наукових публікацій в рецензованих
виданнях;
▪ учасники наукової групи з української сторони є громадянами України, що
працюють в ЗВО або науково-дослідному інституті на повну ставку та
займаються цивільними (невійськовими) дослідженнями;
▪ наукова група включає в себе щонайменше по одному студенту або
аспіранту з боку України та з боку США.
➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – Максимальний обсяг
фінансування, на який можуть претендувати українські заявники в рамках
змішаних наукових груп, становить 57 тис. доларів США. Американьскі
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учасники групи можуть отримати до 15 тис. доларів США. Таким чином,
максимальний загальний бюджет одного проєкту становить 72 тис. доларів
США.
➢ Як взяти участь у конкурсі? – Для участі у конкурсі необхідно виконати
наступні кроки:
1) Подати абстракт (аннотацію) проєктної заявки до CRDF Global через
електронну пошту
(ncairns@crdfglobal.org) до 5 лютого 2021 року
(включно);
2) Подати проєктну заявку до CRDF Global через електронну систему подачі
проєктів за посиланням до 26 лютого 2021 року (включно);
3) Подати проєктну заявку до МОН України:
▪
в паперовому вигляді* (усі матеріали зібрані в одну папку);
▪
заявку на електронному носії;
▪
заповнити форму з короткою інформацією про пропозицію.
➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Дедлайн для подання аннотації
проєктної заявки до CRDF Global спливає 5 лютого 2021 р.; кінцевий термін
подання повного пакету документів – 26 лютого 2021 р.

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
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дізнатися більше про конкурс, будь ласка, перейдіть за посиланнями:
▪ загальні умови конкурсу: опис на сайті МОН, опис на сайті CRDF Global;
▪ детальна інструкція для учасників: брошура для завантаження з сайту
CRDF Global;
▪ опис пакету документів: брошура для завантаження з сайту МОН;
перелік документів для завантаження з сайту CRDF Global.

ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

Дедлайн: 14 лютого 2021р.
Конкурс Посольства Фінляндії в Україні
на фінансування проєктів українських громадських організацій
➢ Тип конкурсу: конкурс проєктів фінсько-української співпраці в сфері розвитку
➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є Посольство
Фінляндії в Україні. Джерелом фінансування виступає Фінський Фонд Місцевого
Співробітництва (), яким управляє Посольство.
➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Метою
конкурсу є підтримка місцевих українських громадських організацій, яка
здійснюється в рамках офіційної політики розвитку Фінляндії. Ця політика
націлена на зменшення бідності, реалізацію основних прав та сприяння
сталому розвитку у всьому світі. Детальніше з цілями та принципами офіційної
політики розвитку Фінляндії можна ознайомитись за посиланням.

9

➢ Які проєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Проєктні заявки, що можуть взяти участь у конкурсі, мають відповідати цілям та
принципам офіційної політики розвитку Фінляндії та бути присвяченими одній з
наступних тем:
▪ Інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадах;
▪ Підвищення обізнаності щодо змін клімату або біорізноманіття;
▪ Пом’якшення втрат у галузі навчання у звязку із падемією COVID-19.
Посольство не підтримує проєкти, що передбачають фінансування виключно
за рахунок Фонду. Запропонований проєкт повинен мати потенціал для
отримання реальних, вимірних результатів. В рамках конкурсу
фінансуватимуться проєкти, що розраховані на реалізацію протягом 1-2 років.
➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Участь у конкурсі можуть взяти
громадські організації (ГО), що зареєстровані на території України, а також інші
типи організацій: наукові та дослідницькі інститути, незалежні ЗМІ та заклади
культури. Учасникам слід звернути увагу, що державні організації не можуть
подавати заявки самостійно, проте вони можуть бути партнерами ГО із
власним фінансовим внеском або в натуральній формі. Посольство заохочує
заявників до стратегічної співпраці з іншими організаціями громадянського
суспільства, місцевими органами влади та приватним сектором з метою
підвищення сталості та ефективності проєкту.
➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – Фінансова підтримка від
Посольства для проєкту може варіюватися в межах 50 тис. Євро. У 2021 році
для підтримки будуть вибрані щонайбільше 4 проєктні пропозиції.
➢ Як взяти участь у конкурсі? – Для участі у конкурсі заявникам слід
заповнити англійською мовою та надіслати на електронну адресу Посольства
(PYM.KIO@formin.fi) такі документи:
ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

▪ аплікаційну заявку (посилання для завантаження);
▪ додаток 1 (посилання для завантаження);
▪ додаток 2 (посилання для завантаження).
В темі повідомлення слід вказати “LCF” та назву організації-заявника.
Обсяг аплікаційної заявки, не враховуючи додатків, не має превищувати 5
сторінок (розмір шрифту: 12). Обсяг файлів із аплікаційною заявкою та обома
додатками не повинен перевищувати 5 Mb.
➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі
приймаються до 14 лютого 2021 р. (до 17:00 за київським часом).

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – З
детальними умовами участі в конкурсі можна ознайомитись на сайті
Посольства Фінляндії в Україні за посиланням.
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Дедлайн: 28 лютого 2021р.
SHAPES:
Конкурс проєктів на участь у розбудові
цифрової платформи, призначеної для підтримки літніх людей
➢ Тип конкурсу: конкурс для фінансування проєктів третіх сторін в рамках
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020»
➢ Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є консорціум у
складі 36 партнерських організацій з 14 європейських країн, який очолює
Ірландський національний університет у Мейнуті. Консорціум був заснований з
метою реалізації проєкту SHAPES, що почав діяти у листопаді 2019 р. в рамках
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт 2020».
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➢ Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Акронім назви
проєкту SHAPES розшифровується як “Smart & Healthy Ageing through People
Engaging in Supportive Systems”, тобто «Досягнення розумного та здорового
старіння завдяки використанню систем підтримки». Основною метою проєкту є
створення загальноєвропейської відкритої платформи, яка пропонуватиме
широкий спектр цифрових рішень технологічного, організаційного, клінічного,
освітнього та соціального характеру для допомоги людям літнього віку у
провадженні здорового, активного та незалежного способу життя. Для
досягнення цієї мети консорціум SHAPES на підставі конкурсного відбору
профінансує низку підпроєктів, спрямованих на розробку відповідних
інноваційних рішень, що будуть в подальшому інтегровані до платформи.
➢ Які підпроєкти можуть отримати фінансування в рамках конкурсу? –
Конкурс передбачає фінансування щонайменше 7 підпроєктів, розрахованих
на реалізацію протягом 6-12 місяців. Підпроєкти можуть відноситися до однієї з
7 тематичних категорій, а саме:
1) аналіз сечі в домашніх умовах;
2) моніторинг харчування;
3) профілактика зневоднення та моніторинг кількості споживаної рідини;
4) смарт-пристрої для охорони здоров’я та добробуту;
5) голосові чат-боти;
6) соціальна підтримка в місцевих громадах;
7) відкрита тема (інноваційні рішення для розширення поточних
можливостей платформи SHAPES).
Детальний опис вимог до підпроєктів у кожній категорії, а також опис поточної
структури та можливостей платформи SHAPES можна знайти в брошурі за
посиланням.
➢ Хто може взяти участь у конкурсі? – Конкурс є відкритим для юридичних осіб,
що зареєстровані в країнах ЄС або в країнах-асоційованих членах програми
«Горизонт 2020» (до числа останніх відноситься і Україна), зокрема – для
ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

малих та середні підприємств, стартапів, закладів вищої освіти, науководослідних інститутів, технологічних центрів тощо.
➢ Яка підтримка буде надана переможцям? – Кожен з підпроєктів-переможців
може претендувати на фінансування обсягом до 50 тис. Євро. Загальний
бюджет конкурсу складає 500 тис. Євро.
➢ Як взяти участь у конкурсі? – Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно
створити обліковий запис на платформі F6S, завантажити та заповнити всі
необхідні форми та зареєструвати свою заявку за посиланням.
➢ Яким є термін проведення конкурсу? – Заявки на участь у конкурсі
приймаються до 28 лютого 2021 р. (до 18:00 за київським часом).
➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоб
дізнатися більше про проєкт SHAPES та актуальний конкурс, що проводиться в
рамках цього проєкту, будь ласка, перейдіть за посиланнями:
▪ про проєкт SHAPES: опис на вебсайті;
▪ про актуальний конкурс: опис на вебсайті (див. розділи
“Reference documents” та “Application forms” для завантаження
довідкових документів та необхідних шаблонів для подання заявки);
▪ про процедуру подання заявки: брошура для завантаження.
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Дедлайн: 1 лютого 2021р.
Facebook AI Residency Program:
Програма стажування в корпорації Facebook
в галузі штучного інтелекту
➢ Тип програми: програма оплачуваного стажування з повною зайнятістю
➢ Хто є організатором програми? – Організатором програми є корпорація
Facebook, яка володіє найбільшою в світі соціальною мережею.
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➢ В чому полягає пропозиція? – Facebook пропонує особам, що бажають
отримати практичні навички для кар’єри в галузі штучного інтелекту, взяти
участь у річній програмі стажування в одному з офісів корпорації. Кандидати,
які пройдуть конкурсний відбір, матимуть можливість протягом 12 місяців
працювати в офісі Facebook над обраним дослідницьким проєктом, пов’язним з
проблематикою ШІ, під керівництвом досвідчених науковців та інженерів
Facebook. Під час стажування учасники програми матимуть зокрема такі
зобов’язання:
▪ засвоєння навичок проведення досліджень в галузі глибинного машинного
навчання та ШІ;
▪ ознайомлення з теоретичною та практичною базою знань в сфері ШІ;
▪ спільна робота з наставниками для виявлення сфер дослідницького
інтересу та розробки нових технологій, пов’язаних з ШІ;
▪ втілення дослідницьких ідей в програмному коді на основі відкритої
бібліотеки PyTorch та ін.;
▪ викладення результатів досліджень в формі наукових статей або проєктів з
відкритим кодом.
Програма стажування передбачає повну зайнятість, тому її учасники не можуть
одночасно бути студентами або аспірантами закладів вищої освіти, а також
працювати в інших організаціях. Під час участі в програмі стажери
отримуватимуть заробітну плату. Після закінчення стажування найбільшуспішні
учасники матимуть можливість претендувати на продовження кар’єри у
Facebook.
➢ Хто може скористатися з пропозиції? – Пропозиція скерована передусім до
осіб з технічною освітою та глибокою зацікавленістю в проблемах штучного
інтелекту. Досвід у сфері машинного навчання буде безперечною перевагою,
проте до участі у програмі запрошуються також кандидати з освітою та/або
досвідом праці в галузях, що не мають безпосереднього зв’язку з машинним
навчанням, зокрема в математиці, фізиці, економіці, лінгвістиці,
обчислювальних суспільних науках, нейронауках, біоінформатиці тощо.
Обовязковими критеріями для кандидатів на участь в програмі є:
▪

наявність щонайменше ступеня бакалавра (або відповідного практичного
ipd.kpi.ua
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▪
▪
▪

досвіду) в спеціальності, що відноситься до категорії STEM, наприклад –
комп’ютерні науки, математика, статистика, фізика, електротехніка тощо;
досвід програмування в Python, C/C++ або інших мовах;
можливість отримати дозволу на роботу в країні, де кандидат проходитиме
стажування (США або Велика Британія) на момент початку програми;
на момент початку програми кандидат не може бути студентом або
аспірантом закладу вищої освіти, а також працювати в інших організаціях.

➢ Де і коли учасники програми проходитимуть стажування? – Кандидат
може обрати для проходження стажування один з чотирьох офісів Facebook:
▪ Лондон, Велика Британія;
▪ Менло-Парк (Каліфорнія), США;
▪ Нью-Йорк (Нью-Йорк), США;
▪ Сіетл (Вашингтон), США
Кандидати, які пройдуть конкурсний відбір, розпочнуть стажування у серпні
2021 року. Програма триватиме 12 місяців.
➢ Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у програмі,
необхідно заповнити на сторінці Facebook анкету для стажування у Великій
Британії або анкету для стажування у США. Окремим файлом до анкети слід
додати своє резюме.
➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь у програмі
приймаються до 1 лютого 2021 р. (до 03:00 за київським часом).
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➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Детальні
умови участі в програмі викладені на сайті Facebook за посиланням.

ipd.kpi.ua
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Дедлайн: 1 березня 2021р.
Стипендіальна програма польського уряду для молодих вчених
в галузі соціогуманітарних наук
➢ Тип програми: стипендіальна програма для молодих вчених
➢ Хто є організатором програми? – Програму координує Центр
Східноєвропейських студій Варшавського університету, а фінансується вона з
коштів уряду Польщі.
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➢ В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає відвідування занять з
польської мови та профільних лекцій протягом 10-12 місяців в польському
закладі вищої освіти, а також підготовку та захист наукової роботи під наглядом
наукового керівника в одній з соціогуманітарних дисциплін, а саме:
▪ історії;
▪ міжнародних відносинах;
▪ політології;
▪ журналістиці;
▪ соціології;
▪ культурології;
▪ етнології;
▪ культурознавстві;
▪ суспільній психології;
▪ адміністрації та менеджменті;
▪ правознавстві;
▪ інших сумісних дисциплінах.
Учасники програми отримуватимуть щомісячну стипендію розміром 1500
злотих, призначену на покриття витрат на проживання, харчування та
страховку. Після завершення програми учасники будуть нагороджені
дипломами польського уряду.
➢ Хто може скористатися з пропозиції? –Обов’язковими критеріями для
кандидатів на участь в програмі є:
▪ вік до 35 років;
▪ громадянство країни Східної Європи, Кавказу або Центральної Азії (в тому
числі України) ;
▪ диплом магістра та/або бакалавра (4-5 років навчання) в одній з наведених
вище соціогуманітарних дисциплін;
▪ володіння польською та англійською мовами на достатньо високому рівні.
➢ Де і коли навчатимуться учасники стипендіальної програми? – Навчання
проходитиме у Польщі, в два етапи:
▪ у Варшавському університеті, де учасник відвідуватиме інтенсивний курс
польської мови протягом 1 або 2 в залежності від його/її рівня володіння
польською мовою;
ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

в іншому польському закладі вищої освіти (його призначить Центр
Східноєвропейських студій відповідно до спеціалізації учасника), де
він/вона протягом 10 місяців відвідуватиме профільні лекції та готуватиме
свою наукову роботу.
Кандидати, які успішно пройдуть конкурсний відбір, розпочнуть свою участь в
стипендіальній програмі 1 вересня або (в разі необхідності додаткових мовних
занять) 1 серпня 2021 року. Захист наукової роботи відбудеться 20 червня
2022 року, а офіційне завершення програми – 30 червня 2022 року.
▪
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➢ Як скористатися з пропозиції? – Громадяни України можуть подати свій
пакет документів для участі у стипендіальній програмі одним з трьох способів:
1) занести особисто у Посольство Республіки Польща в Києві або Генеральне
консульство Республіки Польща у Львові;
2) надіслати традиційною поштою на адресу Посольства Республіки Польща
в Києві або Генерального консульства Республіки Польща у Львові з
позначкою на конверті "Scholarship Programme for Young Scientists";
3) надіслати електронною поштою на адресу stypendia.studium@uw.edu.pl.
До пакету документів входять:
▪ Заповнена анкета кандидата (завантажити анкету можна за посиланням);
▪ Копія диплому бакалавра, за наявності – копія диплому магістра та довідка
про навчання в аспірантурі;
▪ Короткий мотиваційний лист з обґрунтуванням обраного напряму навчання
(англійською або польською);
▪ Проєкт дослідницької роботи (англійською або польською);
▪ Резюме (англійською або польською) з фотографією та досвідом роботи і
навчання, вказаним у зворотному хронологічному порядку;
▪ Список публікацій, академічних та професійних досягнень;
▪ Документи, що підтверджують знання польської та англійської мов (мовні
сертифікати тощо);
▪ За бажання – інші релевантні документи, які можуть допомогти
кваліфікаційній комісії оцінити вашу кандидатуру.
Кандидатів, які успішно пройдуть перший етап конкурсного відбору (конкурс
документів), запросять на співбесіду до Посольства Республіки Польща в Києві
або Генерального консульства Республіки Польща у Львові.
➢ Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь у програмі
приймаються до 1 березня 2021 р. (до 23:59 за київським часом).

➢ Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Детальні

умови участі в програмі викладені на сайті Центру Східноєвропейських студій
Варшавського університету (посилання) та в офіційній урядовій брошурі
(посилання).

ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Випуск №251 інформаційного бюлетеня «Джерело»
можна знайти на сайті відділу: ipd.kpi.ua
За додатковою інформацією звертайтеся до кімнати 171(5) головного корпусу.
Тел. 204-80-19, контактна особа – Олена Кізуб.
E-mail: s.shukayev@kpi.ua

Керівник відділу координації міжнародної проєктної діяльності –

Сергій Миколайович Шукаєв
15/01/2021

Київ 2021
ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

