
Конкурс Програми Horizon 2020 

за тематичним напрямом Дії Марії Склодовської-Кюрі 

Обмін дослідницьким та інноваційним персоналом 

(Research and Innovation Staff Exchange – RISE) 

 

H2020-MSCA-RISE підтримує наукові проекти, що реалізується у вигляді 

фінансування обміну персоналом між консорціумами організацій-учасників 

як з академічного, так і неакадемічного секторів. 

 

Кінцевий термін подачі проектної пропозиції: 28 квітня 2015 

Бюджет програми: 80 млн. євро 

 

Склад консорціуму: мінімумом є три організації, які розташовані в 

трьох різних країнах ЄС (Member States – MS), асоційованих до Програми 

«Horizon 2020» (Аssociated Countries –AC) та в третіх країнах (Non-Associated 

Third Countries – ТC). Можливі наступні варіанти таких консорціумів: 2 

установи з різних з MS/AC + 1 установа з ТС, або 3 установи з різних MS/AC 

(мінімум одна з яких академічна і одна неакадемічна установа). Окрім такого 

мінімуму учасників залучення інших установ з будь-яких секторів чи країн 

також можлива. 

Установи з України, як і з інших ТС, можуть виступати в ролі 

організацій-партнерів, які, на відміну від бенефіціарів, не підписують 

грантову угоду та не є первинними отримувачами коштів на фінансування 

проекту, проте, вони, як і організації-бенефіціари, приймають та направляють 

у відрядження співробітників. 

 

Залучені вчені: науковий та інноваційний персонал установ (від 

аспірантів до досвідчених науковців; адміністративно-управлінський та 

технічний персонал) зі стажем роботи (повна зайнятість) принаймні 6 місяців 

в інституті, який направляє у відрядження. Обмежень щодо країни 

проживання та національності учасників немає. 

 

Тематика проектів: природничі, технічні, суспільні та гуманітарні 

науки. 

 

Максимальна тривалість проекту: чотири роки. 

 

 



Тривалість відрядження: від 1 до 12 міс. Після закінчення терміну 

відрядження особа повинна повернутись до установи, яка відряджала, для 

здійснення обміну досвідом (трансферу знань). 

 

Фінансування: компенсація участі у проекті організації з України 

пропорційна кількості прийнятих на стажування дослідників. 

 

Витрати на науковця, 

людина/місяць 

Інституційні витрати, 

людина/місяць 

Витрати на 

відрядження, євро 

Витрати на проведення 

науково-дослідної роботи, 

навчання, мережеві 

витрати, євро 

Витрати на 

управління та 

накладні витрати, 

євро 

2 000 1 800 700 

 

Так, як заробітна плата не покривається внеском ЄС (фінансуються 

лише відрядження), очікується, що заробітна плата співробітників у 

відрядженні на час їх перебування за кордоном буде виплачуватись 

направляючими у відрядження установами. 

 

Інформація про конкурс: 

 

 Портал учасника: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/cal

ls/h2020-msca-rise-2015.html 

 

 веб-сайт Дій Марії Склодовської-Кюрі: 

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

 

 веб-сайт Національного контактного пункту Програми «Horizon2020» 

при КНУ ім. Тараса Шевченка: 

http://nkp.univ.kiev.ua/ua/index.html 

 

Національний контактний пункт Програми «Horizon2020» при 

КНУ ім. Тараса Шевченка розміщений за адресою: 

 

вул. Толстого, 14а, каб. № 1, 12  

Тел.: +380 (44) 239-34-74; 34-74  

E-mail: horizon2020knu@gmail.com 
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