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Підстави подаватися та строки

• Хто може подаватися?
• Громадяни та мешканці України, які проживали в Україні станом на 24 лютого
• Та або були переміщені або готові тимчасово переїхати з України
• Аспіранти, кандидати та доктори наук у будь-якій галузі
• Які володіють мовними навичками достатніми для проведення дослідження в організації

• Куди можна подаватися?
• 380+ приймаючих організацій (дослідницьких та недослідницьких) – розглядається 1-ша заявка
• 32+ країни (Європейський Союз, Велика Британія, Норвегія, Ісландія, Ізраїль, Туреччина

та інші країни Європи) – список на сайті
• За виключенням Білорусі, Росії, Азербайджану, Швейцарії та Ліхтенштейну
• Крім країн, у яких жили, працювали, чи навчалися понад 1 рік за останні 3 роки
• Можна писати напряму, а можна через форму для співпадіння дослідницьких інтересів

• Які строки подачі заявки?
• Подача заявки (приймаючою стороною): з 24 жовтня 2022 року
• Оцінювання заявки: 11 листопада 2022 року, 9 грудня 2022 року, 9 січня 2023 року
• Підписання грантової угоди: із січня 2023 року, всього 120 дослідницьких стипендій



Часові та фінансові параметри

• Які часові межі програми?
• Тривалість 6-24 місяців (одразу або згодом, повна або неповна зайнятість >50%)

• Можливі відрядження до України чи інших країн тривалістю до 1/3 всього часу програми

• Заохочується підготовка учасників до повернення до України
(подвійна афіліація, подвійне наукове керівництво, відрядження до України)

• Який обсяг дослідницької стипендії?
• Стипендія (аспіранта): 3400 євро (до сплати податків) * коефіцієнт країни (50%MK-137%UK)

• Стипендія (дослідника): 5080 євро (до сплати податків) * коефіцієнт країни (50%MK-137%UK)

• Кошти на мобільність: 600 євро (до сплати податків)

• Допомога для родини (подружжя та/або неповнолітні діти): 660 євро (до сплати податків)

• Витрати на дослідження, тренінги, нетворкінг (аспіранта): 1600 євро (до сплати податків)

• Витрати на дослідження, тренінги, нетворкінг (дослідника): 1600 євро (до сплати податків)

• Додаткові кошти будуть перераховані приймаючій організації для покриття
непрямих витрат (таких, як інфраструктурні витрати, зарплати керівництву)



Структура заявки

• Які документи треба подавати?
• Онлайн-заявка (контактні дані всіх залучених сторін, наявність подружжя та/чи дітей, 

галузь дослідження, місце проживання чи дата виїзду з України, тривалість програми, 
резюме, співпраця з організацією)

• Профіль кандидата (список публікацій, копія паспорта, копії дипломів, підтвердження з 
аспірантури або диплом кандидата наук чи доктора філософії)

• Заявка приймаючої сторони - до 1500 слів (роль в організації, профіль ментора, 
заплановані тренінги, відрядження, заходи з реінтеграції по поверненню в Україну)

• Дослідницька заявка - до 2500 слів (попередні дослідження з теми, заплановані 
дослідницькі цілі, заходи, методологія, як приймаюча організація сприятиме дослідженню, 
оригінальність та значущість дослідження для науки та дослідника, список літератури)

• Конфіденційна заява наукового керівника - до 1200 слів (підтвердження співпадіння 
дослідницької галузі та інтересів, оцінка наукового профілю кандидата, якість 
дослідницької заявки, зобов'язання підтримати кандидата та дослідження)

• Фінансовий план (розраховується автоматично, залежно від країни та тривалості)

• Етична самооцінка (особливо для досліджень з екології, біології та соціології)



Критерії оцінювання

• Досконалість – 35%:
• Якість професійного досвіду, компетенцій та навичок, та потенціал майбутніх наукових досягнень

• Для аспірантів: якість дослідницької заявки з точки зору першого незалежного внеску до відповідної 
дослідницької галузі

• Для дослідників: якість дослідницької заявки з точки зору оригінальності та потенціалу значного внеску до 
галузі дослідження

• Впливовість – 35%
• Якість приймаючої організації, план підтримки дослідника, підвищення кваліфікації та кар'єрного 

розвитку, тимчасової інтеграції у новій країні

• Якість заходів з реінтеграції по поверненню до України, коли буде безпечно, включно із забезпеченням 
зв'язку з українською наукою

• Якість аргументації тривалості перебування з урахуванням потреб та інтересів дослідника та проекту

• У разі коротшого перебування менше 18 місяців: якість заходів із реінтеграції в Україні
або підготовки до роботи за кордоном

• Втілюваність – 30%
• Фахове співпадіння між дослідником, ментором та приймаючою організацією

• Сумісність із приймаючою організацією з точки зору галузі дослідження



Практичні поради

• Пошук приймаючої сторони:
• Країна, де не проживали понад 1 рік за останні 3 роки

• Максимальне співпадіння наукових інтересів та мови, причому взаємодоповнююче

• Наявність відповідної дослідницької групи, вченого, проекту, лабораторії, даних, архівів

Дослідницька заявка:
• Наукова частина має бути концентрована і досконала, з перших слів заволодіти увагою читача

• Пишіть чимраніше, питайте зворотній зв’язок від наукового керівника та колег

• Аналітичний огляд літератури, добре, якщо маєте власні публікації за теми

• Інноваційна і водночас заземлена ідея, амбітний і водночас реалістичний план

• Емпіричність — збір та аналіз оригінальних даних, бажано кількісних

• Відрядження в інші заклади, особливо в Україну, коли буде безпечно

• Вагомі результати з точки зору наукових публікацій, статей

• Якомога більше конкретики (даних, цифр, назв журналів, конференцій, імен професорів)

• Обов’язково професійний розвиток (тренінгів, консультацій, відрядження, мовні курси)

• План наукової реінтеграції по поверненню в Україні (паралельна співпраця)



Дякую за увагу!
Будь ласка, задавайте ваші питання

Контактні дані:
www.khutkyy.com khutkyy@gmail.com
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