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Gender and social, economic and cultural empowerment
Розширення гендерних, соціальних, економічних і культурних
прав і можливостей людини
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Тип конкурсу: конкурс наукових проєктів



Цільовий підрозділ / Destination: «Інноваційні дослідження в галузі соцілальноекономічних перетворень» / Innovative research on social and economic transformations.



Хто є організатором програми? – Конкурс фінансується Європейською комісією і
проводиться в межах другого ключового напряму рамкової дослідницько-інноваційної
програми ЄС «Горизонт Європа» - «Глобальні виклики та європейська індустріальна
конкурентоздатність» / Global challenges and European industrial competitiveness
(кластер «Культура, креативність та інклюзивне суспільство» / Culture, creativity and
inclusive society).



Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Проєкти, які
виконуватимуться в межах конкурсів цього тематичного підрозділу, мають бути
спрямовані на зміцнення економічної і соціальної стійкості європейського суспільства
шляхом досягнення кращого розуміння соціального, етичного, політичного і
економічного впливу, який здійснюють на суспільство основні рушії змін (як-от
розвиток технологій, глобалізація, демографічні перетворення, соціальна мобільність,
міграційні процеси тощо), а також досягнення кращого розуміння взаємодії цих
чинників між собою.



Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Конкурс має на меті
дослідження ієрархій влади, які існують сьогодні в сферах політики, суспільного життя,
культури та економіки, і які призводять до виникнення систематичних та структурних
форм дискримінації, соціально-економічної нерівності та гендерно-обумовленого
насильства. На основі результатів цих досліджень передбачена розробка відповідних
новаторських рішень та рекомендацій щодо політичних заходів, які будуть спрямовані
на усунення проявів нерівності та розширення прав і можливостей жінок.
Серед очікуваних результатів проєкту:
 Досягнення кращого розуміння гендерно-діференційованих владних відносин, які

Тип проєктних дій: RIA (Research and Innovation Actions / Дослідницько-інноваційні дії).
Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: HORIZON-CL2-2022TRANSFORMATIONS-01-05
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існують в соціально-економічній сфері, з урахуванням наявних перетинів між
гендером та іншими соціальними категоріями (зокрема, категоріями етнічної
приналежності, соціального походження, інвалідності, сексуальної орієнтації тощо);
 Досягнення кращого розуміння кумулятивних наслідків різних форм дискримінації і
соціального неблагополуччя для життя людей;
 Формування доказової бази щодо ролі освіти та ЗМІ у затвердженні та руйнуванні
стереотипів, які стосуються гендерних відносин;
 Сприяння усуненню проявів соціально-економічної та культурної нерівності і
просування ідей гендерного рівноправ'я.
В межах проєкту повинні бути проаналізовані владні відносини та бар'єри, які
заважають досягненню гендерної рівності і стосуються, зокрема, таких соціальноекономічних питань:
 процеси формування політики;
 процеси прийняття рішень;
 активність на ринках праці і оплата праці;
 баланс між роботою і особистим життям;
 гендерно-обумовлене насильство і домашнє насильство;
 репродуктивні права;
 гендерні ролі в освіті;
 культурні репрезентації в творах мистецтва та ЗМІ.
При дослідженні зазначених питань необхідно приділити особливу увагу особливостям
культурних контекстів країн, яких стосується дослідження, а також розглядати ці
питання в специфічних контекстах економічних криз, пандемії, кліматичної кризи, змін
в сфері праці тощо.
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Хто може взяти участь в конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми у
складі щонайменше 3 юридичних осіб (наукові інститути, університети, МСП, стартапи
тощо), серед яких принаймні одна має бути зареєстрована в країні-члені ЄС, а решта –
в країнах-членах ЄС або країнах, що матимуть асоційований статус в програмі «Горизонт
Європа» (попередній список асоційованих країн розміщений за посиланням). В 2021
році, в умовах перехідного періоду між рамковими програмами «Горизонт 2020» та
«Горизонт Європа», представники країн, що мали асоційований статус в програмі
«Горизонт 2020» -- в тому числі, представники України – також допускаються до участі в
програмі «Горизонт Європа» як асоційовані учасники.



Яка підтримка буде надана переможцям? – Автори проєктних пропозицій, які
переможуть в конкурсі, отримають грантове фінансування у розмірі 2-3 млн. Євро (грант
покриває до 100% проєктних витрат). Загальний бюджет конкурсу складає 9 млн. Євро.



Як взяти участь у програмі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities
(посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор консорціуму.
Заявка складається з двох частин:
 Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;
 Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту (зразок шаблону можна
завантажити за посиланням. Його слід заповнити та розмістити на порталі у форматі
PDF). Загальний обсяг цієї частини не повинен перевищувати 45 сторінок.
ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice



Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь в конкурсі прийматимуться
до 20 квітня 2022 року (до 18:00 за київським часом).



Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби детальніше
ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за посиланнями:
 сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
 робоча програма кластеру «Культура, креативність та інклюзивне суспільство» на
2021-2022 рр (посилання – див. стор. 93-94).
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Дедлайн: 17 березня 2022 року

ERC Consolidator Grants:
«Консолідовані гранти»: Конкурс індивідуальних грантів Європейської
дослідницької ради для досвідчених вчених




Тип конкурсу: конкурс індивідуальних грантів на реалізацію наукових проєктів
Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є Європейська дослідницька
рада (European Research Council) – орган ЄС, що був започаткований Європейською
комісією в 2007 році. Фінансування конкурсу здійснюється в межах рамкової
дослідницько-інноваційної програми ЄС «Горизонт Європа».



Яке завдання ставлять перед собою організатори конкурсу? – Місія Європейської
дослідницької ради полягає в організації довготривалого грантового фінансування
передових, високоризикових наукових досліджень, які реалізують найкращі вчені
Європи та їхні команди. Завданням програми «Консолідовані гранти» є підтримка
досвідчених вчених, які бажають підвищити рівень своєї наукової незалежності і
продовжити розвиток своєї кар’єри в Європі шляхом формування дослідницької групи,
яка працюватиме під їхнім керівництвом. Також в межах цієї програми здійснюється
підтримка вчених, які вже успішно керують групою дослідників і бажають зміцнити її
потенціал.



Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – Заявки на участь в
конкурсі мають відповідати таким критеріям:
 Проєкти можуть відноситися до будь-якої галузі наукових досліджень, включаючи
соціогуманітарні науки, науки про життя та фізичні і інженерно-технічні науки.
Особливо вітаються проєкти мультидисциплінарного та міждисциплінарного
характеру, а також проєкти, які належать до нових напрямів науки і передбачають
застосування інноваційних, неконвенціональних підходів;
 Термін реалізації проєкту – до 5 років;
 Організація, в якій грантоотримувач реалізуватиме свій індивідуальний проєкт, має
бути державною або приватною дослідницькою установою, що розміщена в країнічлені ЄC, Асоційованій країні програми «Горизонт Європа» або є міжнародною
європейською установою (наприклад, CERN, EMBL, JRC тощо);
 На момент подання заявки заявник може (але не зобов’язаний) працювати в
дослідницькій установі, де він/вона реалізуватиме свій індивідуальний проєкт. У
випадку, якщо на момент подання заявки заявник не працює в цій установі, між
керівництвом установи та заявником повинні бути досягнуті домовленості щодо
надання установою всіх необхідних умов для реалізації індивідуального проєкта
заявником.
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Хто може взяти участь у конкурсі? – Конкурс призначений для досвідчених вчених, які
вже продемонстрували свою спроможність до ведення незалежної наукової діяльності
і є головними авторами кількох впливових публікацій у міжнародних рецензованих
наукових виданнях. Бажаним також є досвід участі в міжнародних наукових
конференціях, наявність зареєстрованих патентів, наукових відзнак і нагород тощо.
Обов’язковою вимогою є наявність у кандидата на участь в програмі наукового ступеня
PhD і 7-12-річний досвід проведення ним/нею дослідницької роботи після отримання
цього ступеня станом на 1 січня 2022 року. Таким чином, конкурс є відкритим для
науковців, які отримали ступінь PhD в період від 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2014 р., і
протягом наступних років продовжували дослідницьку діяльність. Участь в конкурсі
можуть брати вчені з усіх країн світу, які спеціалізуються у будь-якій сфері науки.



Яка підтримка буде надана переможцям? – Переможці конкурсу отримають від ЄДР
грант розміром до 2 млн. Євро на реалізацію індивідуального дослідницького проєкту
протягом 5 років (або пропорційно меншу суму для коротших проєктів). У випадку, якщо
в рамках реалізації проєкту грантоотримувач понесе суттєві витрати в зв’язку з
переїздом до іншої країни, де розміщена приймаюча дослідницька установа, або в
зв’язку з придбанням коштовного обладнання, проведенням масштабних
експериментальних або польових робіт тощо, ЄДР може додатково виділити йому/їй до
1 млн. Євро на ці витрати. Після отримання гранту науковець може за рахунок грантових
коштів залучати до участі в своєму проєкті інших дослідників та експертів з будь-яких
країн світу як членів своєї проєктної команди .



Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь у конкурсі приймаються через єдиний
портал Європейської комісії за посиланням. До пакету документів входять:
 Administrative online form Part A – онлайнова форма, що містить загальну
інформацію про проєкт, заявника та хостову дослідницьку установу, бюджет
проєкту, перелік необхідних ресурсів, часові зобов’язання та ін.;
 Administrative form Part B1 – форма, що містить детальний опис проєктної
пропозиції, резюме заявника та опис його/її основних наукових досягнень;
 Administrative form Part B2 – форма, що містить опис актуального стану речей в
обраній сфері досліджень, а також опис завдань та методології проєкту;
 Host Institution support letter – лист підтримки від дослідницької установи, де
заявник бажає реалізувати свій проєкт;
 Копія диплому про присвоєння наукового ступеня PhD;
 За потреби – додаткові документи, що стосуються питань етики та безпеки.
Шаблони цих документів можна завантажити з порталу Європейської комісії після
залогування.



Яким є термін проведення конкурсу? – Кінцевий термін подання заявок спливає 17
березня 2022 р. (о 18:00 за київським часом). Учасників проінформують про результати
конкурсу у лютому 2023 р.



Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Дізнатися більше
про конкурс можна за посиланнями:
 сторінка конкурсу на порталі Європейської комісії (посилання);
 опис конкурсу на сайті ЄДР (посилання);
 детальне керівництво для учасників (посилання);
 для довідки – шаблон проєктної заявки (посилання).
ipd.kpi.ua
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Дедлайн: 22 лютого 2022 р.
Virtual Exchanges in Higher Education and Youth
Віртуальні обміни в галузі вищої освіти і роботи з молоддю
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Тип конкурсу: конкурс освітніх проєктів



Хто є організатором конкурсу? – Організатором конкурсу є Європейське виконавче
агентство з питань освіти та культури (EACEA). Конкурс реалізується в межах програми
ЄС «Еразмус+».



Яке завдання ставить перед собою організатор конкурсу? – Метою конкурсу
віртуальних обмінів є активізація міжнародного співробітництва між «програмними» та
«партнерськими» країнами «Еразмус+» із використанням цифрових технологій в умовах
обмеженої фізичної мобільності, що склалися внаслідок пандемії COVID-19.
Конкурс спрямований на досягнення таких цілей:
 Сприяння розвитку міжкультурного діалогу між «програмними» та
«партнерськими» країнами «Еразмус+» і підвищення рівня толерантності в
суспільстві шляхом заохочення міжособового спілкування у форматі онлайн із
застосуванням цифрових технологій, що орієнтовані на молодь;
 Сприяння популяризації різних видів віртуальних обмінів як доповнення до фізичної
мобільності в межах програми «Еразмус+», що дозволить більшій кількості молодих
людей скористатися можливістю отримати досвід міжкультурної і міжнародної
співпраці;
 Розвиток у молоді навичок критичного мислення і медіаграмотності, зокрема – в
сфері користування Інтернетом та соціальними мережами, з метою боротьби з
проявами дискримінації, індоктринації, поляризації та радикалізації, яка веде до
насильницького екстремізму;
 Розвиток у студентів, молодих людей і спеціалістів по роботі з молоддю цифрових
навичок і навичок міжособового спілкування, зокрема – сприяння практичному
опануванню ними іноземних мов і розвиток вміння працювати в команді, з метою
розширення можливостей працевлаштування;
 Сприяння формуванню у молоді в процесі освіти основ соціальної відповідальності,
а також сприяння усвідомленню молоддю спільних цінностей: свободи,
толерантності і недопущення дискримінації;
 Зміцнення «молодіжного» виміру в сфері відносин між країнами ЄС та країнами, що
є партнерами програми «Еразмус+».

Ідентифікаційний код конкурсу на порталі Європейської комісії: ERASMUS-EDU-2021VIRT-EXCH-NDICI

ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice



Які проєкти можуть отримати фінансування в межах конкурсу? – В межах цього
конкурсу підтримка освітніх і молодіжних ініціатив здійснюється за принципом «знизу
догори». Це означає, що організації-учасниці конкурсу можуть обрати довільну тему для
свого проєкту за умови, що ця тема буде пов’язана з віртуальною освітою, а проєкт буде
спрямований на досягнення принаймні однієї з цілей, що вказані вище. Проєктна
пропозиція має містити переконливий опис очікуваного впливу проєкту у відповідності
до згаданих цілей, а також інформацію щодо передбачуваної цінності проєкту для
організацій та цільових груп, які братимуть в ньому участь. Крім того, особливу увагу слід
приділити гендерним аспектам проєкту – наприклад, якщо проєкт передбачає
проведення тренінгів, то при організації цих тренінгів мають бути враховані гендерні
чинники тощо.
Робочі плани проєктів можуть включати широкий спектр онлайнових заходів,
наприклад:

 В межах молодіжних проєктів – онлайнові дискусії між молодими людьми (віком від
13 до 30 років) з молодіжних організацій, що функціонують в різних країнах –
можливо, із використанням методів ігрового моделювання;
 Тренінги для спеціалістів по роботі з молоддю, які бажають організувати проєкт
віртуального обміну з закордонними колегами;
 В межах освітніх програм – онлайнові дискусії між студентами закладів вищої освіти,
що функціонують в різних країнах;
 Тренінги для викладачів та інших співробітників ЗВО, які бажають організувати
проєкт віртуального обміну з закордонними колегами;
 Інтерактивні відкриті навчальні курси у форматі онлайн із використанням
традиційних освітніх матеріалів (відеолекцій, наборів задач тощо) та з особливим
акцентом на організацію інтерактивних форумів для заохочення спілкування в
малих групах серед студентів, викладачів, молоді та спеціалістів по роботі з
молоддю.
Для реалізації проєктних заходів організації, що братимуть участь в проєкті, повинні, за
можливості, використовувати вже наявні цифрові інструменти та платформи. Розробка
нових інструментів та платформ для цілей окремих проєктів можлива лише у виняткових
випадках.
Індивідуальні учасники проєктних дій (учасники молодіжних організацій, студенти тощо)
повинні бути мешканцями країн, де зареєстровані організації, що братимуть участь в
проєкті.
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Хто може взяти участь у конкурсі? – В конкурсі можуть взяти участь консорціуми в складі
щонайменше чотирьох незалежних юридичних осіб, серед яких:
 щонайменше 2 ЗВО або 2 молодіжні організації, що зареєстровані в різних
«програмних» країнах «Еразмус+» (Programme countries: країни-члени ЄС, Північна
Македонія, Сербія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина). Координатором
консорціуму має бути одна з цих організацій;
 щонайменше 2 ЗВО або 2 молодіжні організації, що зареєстровані в різних
«партнерських» країнах «Еразмус+» (Partner countries) в межах одного із
пріоритетних регіонів конкурсу.
Україна входить до пріоритетного регіону «Країни Східного партнерства» (Eastern
Neighbourhood), тому в цьому конкурсі українські організації можуть брати участь лише
ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

спільно з організаціями з інших країн цього регіону, а саме Азербайджану, Білорусі,
Вірменії, Грузії і Молдови.
Типи юридичних осіб, які можуть увійти до консорціуму як бенефіціари: заклади вищої
освіти; державні та приватні організації, чия діяльність пов’язана з вищою освітою або
молодіжною (неформальною) освітою; молодіжні організації; асоціації та спілки ЗВО;
національні та міжнародні спілки ректорів, вчителів або студентів.
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Яка підтримка буде надана переможцям? – Максимальний обсяг фінансування одного
проєкту складає 500 тис. Євро. Загальний бюджет конкурсу для проєктів пріоритетного
регіону «Країни Східного партнерства» складає 750 тис. Євро. Грант покриває до 95%
проєктних витрат.



Як взяти участь у конкурсі? – Заявки на участь в конкурсі приймаються виключно
електронним шляхом, через портал Європейської Комісії Funding & Tender Opportunities
(посилання на сторінку конкурсу). Заявку подає організація-координатор консорціуму.
Заявка складається з двох частин:



Частина А, адміністративна -- заповнюється в онлайновому режимі і містить
інформацію про членів консорціуму, загальний бюджет проєкту та питання, що
стосуються теми проєкту;



Частина В, технічна – містить технічний опис проєкту. Після логування на порталі
шаблон цієї форми можна буде завантажити зі сторінки конкурсу, після чого її треба
буде заповнити і розмістити на порталі у форматі PDF. Загальний обсяг цієї частини
не повинен перевищувати 70 сторінок.



Яким є кінцевий термін подання заявки? – Прийом заявок триватиме до 22 лютого
2022 року (до 18:00 за київським часом).



Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? – Щоби
детальніше ознайомитися з умовами участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть за
посиланнями:

 сторінка конкурсу на порталі Funding & Tender Opportunities (посилання);
 детальне керівництво для учасників конкурсу (посилання).

ipd.kpi.ua
facebook.com/InternationalProjectsOffice

Дедлайн: 1 грудня 2021 р.

BAYHOST Scholarship program
Стипендіальна програма від BAYHOST
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Тип програми: стипендіальна програма для магістрів та аспірантів



В чому полягає пропозиція? – Метою програми є сприяння розвитку наукового
співробітництва та студентських обмінів між Баварією та країнами Центральної, Східної
та Південно-Східної Європи. Стипендії призначені для фінансування навчання в
аспірантурі та магістратурі у вищих навчальних закладах Баварії. Щорічні стипендії
можна продовжувати двічі на термін до 3 років. Стипендія виплачується щомісяця у
розмірі 861 євро.



Хто може взяти участь в програмі? – Для участі в програмі потрібно:
 бути громадянином Болгарії, Хорватії, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини, Чехії,
Угорщини, Сербії або України;
 мати постійне місце проживання в своїй країні на момент подання заявки;
 мати вік до 30 років (для навчання в магістратурі) або до 35 років (для навчання в
аспірантурі);
 не мати можливості профінансувати навчання у вищому навчальному закладі
Баварії за власний рахунок або за кошти третіх сторін;
 підтвердити володіння німецькою та/або англійською мовою на рівні С1;
 бути зарахованим на навчання за магістерською або аспірантською програмою до
вищого навчального закладу Баварії на період дії стипендіальної програми.



Як взяти участь у програмі? – Щоби взяти участь у програмі, необхідно підготувати
такий пакет документів:
 онлайн-заявку (посилання);
 мотиваційний лист німецькою або англійською мовою (обсягом 1-2 сторінки А4);
 підтвердження рівня володіння німецькою та/або англійською мовою;
 копію диплому та додатка до нього (із завіреним перекладом німецькою або
англійською мовою);
 копію паспорта або ID-картки;
 лист підтримки від професора/координатора навчального курсу ЗВО Баварії (для
навчання в аспірантурі наявність такого листа є обов’язковою вимогою);
 CV у формі таблиці німецькою або англійською мовою;
 за наявності: документи, які підтверджують участь у волонтерських програмах,
програмах стажування, наявність публікацій (до 10);

Хто є організатором програми? – програма організовується та фінансується Баварським
академічним центром для країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи за
підтримки уряду Баварії.

ipd.kpi.ua
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для навчання в аспірантурі: опис дослідницького проєкту (обсягом 2 сторінки) та
графік його виконання.



Яким є кінцевий термін подання заявки? – Кінцевий термін подання пакету документів
спливає 1 грудня 2021 року.



Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – Детальнішу
інформацію про програму Ви можете знайти на сайті BAYHOST за посиланням, зокрема
слід ретельно ознайомитися із брошурою щодо правил участі (посилання). Відповіді на
найбільш поширені запитання щодо програми наведені за посиланням.
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Дедлайн: 31 січня 2022 р.
Utrecht Excellence Scholarships
Стипендії для навчання в магістратурі Утрехтського університету




Тип програми: стипендіальна програма для навчання в магістратурі



В чому полягає пропозиція? – В межах програми стипендіати матимуть можливість
безкоштовно навчатися в магістратурі Утрехтського університету протягом 1 або 2 років
за обраною спеціальністю починаючи від 1 вересня 2022 року. Крім вартості навчання,
стипендія також може покривати витрати студентів на проживання в Утрехті (річний
грант становить 11 тис. Євро на рік).
З переліком магістерських спеціальностей, навчання за якими розпочнеться у вересні
2022 року і які викладаються англійською мовою, можна ознайомитись за посиланням.
Оскільки не всі магістерські спеціальності з цього переліку є доступними для студентів,
що братимуть участь в стипендіальній програмі Utrecht Excellence Scholarships, при
виборі спеціальності слід уважно прочитати відповідні умову вступу. Зокрема,
необхідно звернути увагу на розділ Tuition fees and financial support в описі обраної
спеціальності і переконатися, що оплата за навчання за цією спеціальністю може
покриватися за рахунок стипендії.



Хто може взяти участь в програмі? – Кандидати на участь в програмі повинні
відповідати таким критеріям:
 не мати громадянства країн ЄС або країн Європейської економічної зони (Україна не
входить до цих категорій);
 володіти англійською мовою на високому рівні і мати відповідний сертифікат
(конкретні вимоги щодо мовних компетенцій студентів вказані в умовах вступу на
кожну магістерську спеціальність);
 завершити бакалаврат за відповідною спеціальністю в ЗВО поза Нідерландами і
мати диплом бакалавра;
 входити до 10% студентів з найкращими успіхами в навчанні серед випускників
бакалаврату на своєму курсі.
На момент подання заявки на отримання стипендії Utrecht Excellence Scholarships
кандидат повинен оформити заявку щодо вступу на обрану магістерську спеціальність,
навчання за якою розпочнеться у вересні 2022 року.



Як взяти участь у програмі? – Для участі в програмі необхідно виконати такі кроки:
1. Обрати потрібну магістерську спеціальність зі списку, що розміщений на сайті
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Хто є організатором програми? – Організатором програми є Утрехтський університет –
один із найстарших і найбільш відомих закладів вищої освіти в Нідерландах. Програма
фінансується за рахунок університетського фонду Utrecht Excellence Scholarship і
благодійних внесків випускників Утрехтського університету.

ipd.kpi.ua
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Утрехтського університету (посилання), уважно ознайомитися з її умовами і
переконаьтися, що оплата за навчання за цією спеціальністю може покриватися за
рахунок стипендії Utrecht Excellence Scholarships;
2. Заповнити онлайнову заявку щодо вступу на обрану спеціальність через портал
Studielink (посилання) до дедлайну, який вказаний в описі спеціальності;
3. Завантажити вказані в описі спеціальності супровідні документи через портал OSIRIS
(посилання) після того, як деталі, що необхідні для логування на цей портал, будуть
надіслані на електронну адресу кандидата;
4. Після того, як заявка щодо вступу на обрану спеціальність буде подана, і супровідні
документи завантажені – слід знову залогуватися до порталу OSIRIS і до 31 січня
2022 року створити окрему заявку на участь в стипендіальній програмі Utrecht
Excellence Scholarships.



Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подачі заявки на участь в програмі
спливає 31 січня 2022 року (до 23:59 за київським часом).



Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – З більш
детальною інформацією про програму та умови участі в ній можна ознайомитися на
сайті Утрехтського університету за посиланням.
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Випуск №261 інформаційного бюлетеня «Джерело»
розміщено за адресою: ipd.kpi.ua

Якщо Ви вирішили підготувати проєктну пропозицію для подання на
міжнародний конкурс, РЕКОМЕНДУЄМО Вам звернутися до групи
консультантів ДМС з підготовки текстів англомовних проєктних пропозицій:
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Черговий по групі консультантів – кімната 171/5, корпус № 1, тел. 204-80-19,
email: s.shukayev@kpi.ua, в копії: a.kovtun@kpi.ua
Керівник групи консультантів – Шукаєв Сергій Миколайович,
кімната 171/4, корпус № 1, тел. 204-82-77, email: s.shukayev@kpi.ua
Заступниця керівника з організаційних питань – Кізуб Олена Олександрівна,
кімната 171/5, корпус № 1, тел. 204-80-19, email: elenakizub@ukr.net
Щоби консультанти могли підготуватися до консультаційної роботи за кожним
конкретним зверненням, РЕКОМЕНДУЄМО Вам скористатися
формою зворотного зв’язку: https://ipd.kpi.ua/contact-info
Тим, хто починає міжнародну проєктну та грантову діяльність,
РЕКОМЕНДУЄМО звернутися до вебресурсу "Intermozaika" –
«Інформаційної платформи можливостей міжнародних проєктних та грантових
програм» за адресою: https://intermozaika.kpi.ua/
(нормативні документи, інформаційно-методичні та навчальні матеріали,
характеристики фондів, програм, конкурсів, грантів).
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