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Статистика участі українських представників у Horizon Europe 

Акронім Конкурс 

AURORA HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07 

TeraHertz HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01 

На стадії підписання Грантових Угод 

конкурси MSCA; 24% 

інші конкурси Horizon; 76% 

Кількість українських організацій, залучених  
до виконання проєктів – 12 (в 5 проєктах) 
 
Фінансування ЄС – понад 2,4 млн. євро 

Національний університет «Львівська політехніка»: 
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Ідентифікатор  
конкурсу 

Тип Дії Дата 
відкриття 
конкурсу 

Термін 
подання 
заявки 

Орієнтовний 
бюджет,  

млн. євро 

HORIZON-MSCA-2023-PF-01  MSCA Postdoctoral Fellowships  12.04.2023 13.09.2023  260,47 

HORIZON-MSCA-2023-DN-01  MSCA Doctoral Networks  30.05.2023 28.11.2023  434,8 

HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 MSCA and Citizens  20.06.2023 25.10.2023 15,42 

HORIZON-MSCA-2023-SE-01  MSCA Staff Exchanges  05.10.2023 28.02.2024  78,5 

HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01  MSCA COFUND  10.10.2023 08.02.2024 96,57 

Конкурси за MSCA у 2023 році  
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Фінансування ЄС, євро 

Тип Дії Покриття витрат науковця Інституційні витрати 

 
проживання 

 
мобільність 

за необхідності витрати на 
виконання НДР, 

навчання 

витрати на 
управління, 

накладні витрати 
утримання 

сім’ї  
довгострокова 

відпустка 
особливі 
потреби 

MSCA Postdoctoral 
Fellowships 

5080  
600 

 
660  

5680*   
 

фіксована сума  
(залежно  

від категорії) 
х (1/к-ть місяців) 

1000 650 

MSCA: 
Doctoral Networks 

3400 4000* 1600 1200 

 

MSCA  
Staff Exchanges 

 

2300 – – 
 

– 
 

1300 1000 

 
 

MSCA COFUND 
Докторські програми 

 

2800 – 
 

– 
 

2800* – 
 

– 
 

 

MSCA COFUND 
Постдокторські 

програми 

3980 – – 3980* – – 

* х % який покриває бенефіціар 
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Основні вимоги 

MSCA 
 Postdoctoral Fellowships 

MSCA 
Doctoral Networks 

MSCA 
Staff Exchanges 

MSCA 
COFUND  

застосовується принцип –  «знизу догори»  

• один дослідник подає 
лише одну заявку; 
 
• наявність ступеня доктора 
філософії та не більше 
восьми років стажу 
наукової діяльності (за 
умови повної зайнятості); 
 
• тривалість стипендії:  
12 – 24 місяці  
(європейські стипендії); 
24 – 36 місяців (міжнародні 
стипендії). 

•  подання заявок у складі 
консорціуму; 
 
• кожен бенефіціар 
зараховує хоча б одного 
аспіранта; 
 
• тривалість проєкту до 
48 місяців; 
 
• кількість людино-
місяців:  
360 (стандарт);  
540 (для промислових і 
спільних докторантур). 

• подання заявок у 
складі консорціуму; 
 
• тривалість проєкту 
до 48 місяців; 
 
• тривалість 
відрядження:  від 
місяця до 12 місяців. 
 
 
 

• відкрита процедура 
відбору стипендіатів; 
 
• зарахування  не менше 
трьох дослідників; 
 
• тривалість проєкту до 60 
місяців; 
 
• тривалість стипендії:  
від трьох до 36 місяців (за 
умови повної зайнятості). 
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Алгоритм участі 

ідея;  
вибір конкурсу;  
роль у проєкті;  

пошук партнерів 

реєстрація організації 
(за умови відсутності 

PIC); комунікація в 
межах консорціуму; 

формування 
проєктної пропозиції 

подання проєктної 
пропозиції  
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Пошук партнерів 

1. На порталі Funding & tender opportunities  

2. На сторінці обраного конкурсу  
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Пошук партнерів 

4. Конференції, брокерські заходи 

3. Сервіси 
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Структура проєктної пропозиції 

 Part А – адміністративні форми 
загальна інформація за проєктом; 
відомості про учасників  (публікації, проєкти, наявна інфраструктура); 
бюджет; 
етичні питання. 

 
 Part B – технічний додаток (рекомендовано завантажити із Submission Service).  

Exellence (актуальність; чітке формулювання мети і завдань; опис новітніх підходів до 
вирішення завдань, опис методології); 
 

Impact (механізми поширення і використання результатів проєкту; вплив результатів 
на потенційних споживачів); 
 

Іmplementation (структура управління; опис робочих пакетів; управління ризиками; 
обгрунтування витрат; інтелектуальна власність). 
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Процедура подання 

Реєстрація користувача 

Як користувач 
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Процедура подання 
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Процедура оцінювання 

Комітети оцінювання (Evaluation panels):  
 
 

1. Хімія (Chemistry (CHE)). 
 

2. Суспільні та гуманітарні науки  
    (Social Sciences and Humanities (SOC)). 
 

3. Економіка (Economic Sciences (ECO)). 
 

4. Інформатика і техніка (Information Science  
     and Engineering (ENG)).  
 

5. Навколишнє середовище та науки про Землю  
    (Environment and Geosciences (ENV)).  
 

6. Біологічні науки (Life Sciences (LIF)).  
 

7. Математика (Mathematics (MAT)). 
 

8. Фізика (Physics (PHY)). 

 

Критерії оцінювання: 
  
1. Переваги проєкту (Exellence) – 50%. 
2. Вплив проєкту (Impact) – 30%. 
3. Якість та ефективність застосування (Quality 
and efficiency  of the implementation) – 20%. 
 
Допустимий поріг фінансування –  70%. 
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MSCA4UKRAINE Fellowship Programme 

Основна інформація: 
 Подання заявки – online; подає установа, яка приймає від імені науковця з України; 

одна заявка від одного науковця. 
 Аплікант –  установа (академічного або неакадемічного секторів) із країн-учасниць 

ЄС або асоційованих країн. 
 Вимоги до науковця: проживати в Україні до 24 лютого 2022 року; мати науковий 

ступінь або здобувати науковий ступінь; достатні мовні навики. 
 Критерії оцінювання: 

• Exellence – 35% (професійний досвід дослідника, компетенції, потенціал). 
• Impact – 35% (обгрунтування тривалості стипендії, якість плану підтримки 

науковця в установі, яка його прийматиме). 
• Іmplementation – 30% (сумісність, досвід куратора, взаємна академічна вигода). 

 Тривалість стипендії – від шести до 24 місяців.  
 Тематика – довільна. 
 Бюджет конкурсу – 25 мільйонів євро. 

 
Докладніше: https://sareurope.eu/msca4ukraine/information-for-applicants/ 
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MSCA4UKRAINE Fellowship Programme 

https://sareurope.eu/msca4ukrain
e/researchers-seeking-hosts/  

https://sareurope.eu/msca4ukraine/list-of-host-
organisations/  
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Корисні посилання: 

 

Funding & Tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home   

 

Marie Skłodowska-Curie Actions 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions  

 

EURAXESS 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees 
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Контактна інформація: 

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кмн. 344 гол. корп. 

(032) 258-27-46, halyna.v.lazko@lpnu.ua 

 

 

 

 
 

 

 

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в 
межах грантового компоненту проєкту EU4USociety . Матеріал відображає позицію авторів і не 
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу». 

 


