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o Співпраця
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o Люди (програма «Марі Кюрі»)
o Можливості
o Євратом

• Заплановані конференції
o в Україні
o за кордоном
• Семінари, проведені НІП України
• Переможці конкурсу ERA-WIDE 2011 від України
• Міжнародна конференція WIRE-2011: участь делегації від
України
• Корисні сайти для пошуку партнерів
• Новий портал для учасників РП7
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Відкриті конкурси
Нижче знаходиться інформація щодо всіх відкритих конкурсів за програмами РП7.
o Співпраця
Тема

Ідентифікатор
конкурсу

Назва конкурсу

ІКТ

FP7-ICT-2011-C

FET Open

Спільна
технологічна
ініціатива

FCH-JU-2011-1

FCH JU Call for
Proposals 2011
Part 1

Спільна
технологічна
ініціатива

SP1-JTI-CS2011-02

Clean Sky JTI
2011-02

Спільна
технологічна
ініціатива

ENIAC-2011-2

ENIAC Call 5 2011

Кінцевий
Публікація на сайті CORDIS
термін подачі
заявок
2013-03-12
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/in
dex.cfm?fuseaction=UserSite.F
P7DetailsCallPage&call_id=319
2011-08-18
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/in
dex.cfm?fuseaction=UserSite.C
ooperationDetailsCallPage&call
_id=401
2011-07-28
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/in
dex.cfm?fuseaction=UserSite.C
ooperationDetailsCallPage&call
_id=404
2011-09-15
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/in
dex.cfm?fuseaction=UserSite.C
ooperationDetailsCallPage&call
_id=408

o Ідеї
Європейський ERC-2011-PoC
дослідний
центр

Call for proposals 2011-11-08
for ERC Proof of
Concept

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ind
ex.cfm?fuseaction=UserSite.Idea
sDetailsCallPage&call_id=389

o Люди (програма «Марі Кюрі»)
Марі Кюрі

FP7-PEOPLE2011-CIG

Марі Кюрі

FP7-PEOPLE-

MARIE
CURIE 2011-09-06
CAREER
INTEGRATION
GRANTS (CIG)
MARIE
CURIE 2011-08-11

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ind
ex.cfm?fuseaction=UserSite.FP7
DetailsCallPage&call_id=379
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ind

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій
National Information Centre for Ukraine-EU S&T Cooperation
Адреса: офіс 801, вул. Горького 180, Київ, 03680
Телефон: +38 (044) 529 0332
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
www: www.fp7-ncp.kiev.ua

2011-IOF

Марі Кюрі

FP7-PEOPLE2011-IEF

Марі Кюрі

FP7-PEOPLE2011-IIF

INTERNATIONAL
OUTGOING
FELLOWSHIPS
FOR
CAREER
DEVELOPMENT
(IOF)
MARIE
CURIE 2011-08-11
INTRAEUROPEAN
FELLOWSHIPS
FOR
CAREER
DEVELOPMENT
(IEF)
MARIE
CURIE 2011-08-11
INTERNATIONAL
INCOMING
FELLOWSHIPS
(IIF)

ex.cfm?fuseaction=UserSite.FP7
DetailsCallPage&call_id=397

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ind
ex.cfm?fuseaction=UserSite.FP7
DetailsCallPage&call_id=395

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ind
ex.cfm?fuseaction=UserSite.FP7
DetailsCallPage&call_id=396

o Можливості
На сьогоднішній день конкурси програми «Можливості» ще не відкрито.

o Євратом
На сьогоднішній день конкурси програми «Євратом» ще не відкрито.

Увага! У 20 липня 2011 року будуть відкриті нові конкурси на 2012 рік. Слідкуйте
за

оголошеннями

на

сайтах

http://www.fp7-nсp.kiev.ua

та

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

Заплановані конференції
Конференції та семінари, які заплановані для проведення в Україні.
•

«РП7 як інструмент розбудови суспільства, заснованого на знаннях» - 8
червня 2011 (Луцьк)
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•

«Особливості проектного менеджменту в РП7: підготовка успішного
проекту, формування консорціуму та пошук партнерів» - 19-21 липня 2011
(Ужгород)

•

«РП7 пріоритети "Наука в суспільстві" і "Соціально-економічні та
гуманітарні науки"» - 19-21 жовтня 2011 (Київ)

•

«Підготовка, оцінка і впровадження проектів РП7: адміністративні,
фінансові та правові аспекти» - 27-28 жовтня 2011 (Одеса)

•

«Участь науковців області у РП7: відкриті можливості, ефективність і
перспективи» - 20-22 вересня 2011 (Запоріжжя)

•

«7th International Conference on BIOMASS FOR ENERGY» - 20-21 вересня
2011 (Київ)

•

«Екологія і МСП» - 6-7 жовтня 2011 (Івано-Франківськ)

•

«3rd Bi-annual Black Sea Scientific Conference» - 31 жовтня-4 листопада
2011 (Одеса)

За відкриттям реєстраційного періоду слідкуйте на сайтах http://www.fp7nсp.kiev.ua та http://www.jso-era.org .

Конференції та семінари, які заплановані для проведення за кордоном.
•

«International Conference - Dynamic systems, nonlinear analysis and their
applications» - 10-17 липня 2011 (Єреван, Арменія)

•

«2011 International Environmental Forensics Workshop» - 14-16 вересня
2011 (Тбілісі, Грузія)

•

«5th International Conference `Harmonic Analysis and Approximations´» - 1017 вересня 2011 (Єреван, Арменія)

•

«International Scientific Conference: Innovating innovation by research – 100
years after Schumpeter» - 19-21 вересня 2011 (Відень, Австрія)
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•

«7th International Conference on BIOMASS FOR ENERGY» - 20-21 вересня
2011 (Київ, Україна)

•

«4th International Black Sea Symposium: `The Black Sea Region in
Transition: New Challenges and Concepts´» - 19-23 вересня 2011
(Волягмені, Греція)

•

«Eighth International Conference on Computer Science and Information
Technologies (CSIT 2011)» - 26-30 вересня 2011 (Єреван, Арменія)

•

«German-Russian Forum Biotechnology» - 10 жовтня 2011 (Ганновер,
Німеччина)

•

«BIOTECHNICA 2011» - 11-13 жовтня 2011 (Ганновер, Німеччина)

•

«Biotechnology as an investment for the future - Conditions for start-ups in
Germany» - 12-14 жовтня 2011 (Целле, Німеччина)

За

відкриттям

реєстраційного

періоду та

додатковою

інформацією

щодо

конференцій слідкуйте на сайті http://www.increast.eu/en/703.php.

Семінари, проведені НІП України
19-20 травня 2011 року, в рамках проекту INCONet EECA (FP7) у приміщенні
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України відбувся
спеціалізований інформаційний захід «Можливості участі України у програмі
ЄС «Марі Кюрі», організований Державним агентством, з питань науки, інновацій
та інформації, Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у
сфері науки і технологій (НКП Мобільність РП7) та Виконавчою агенцією з
наукових досліджень Європейської Комісії (Research Executive Agency, REA)

У семінарі взяли участь біля 70 представників науково-дослідних інституцій, вищих
навчальних закладів, громадських організацій, які мали змогу ознайомитися з
презентаціями європейських колег щодо головних аспектів діяльності програми
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«Марі Кюрі»; інформацією про гранти та індивідуальні стипендії; подачі та оцінки
проектних заявок, а також звітності у підтриманих проектах; фінансових питань,
тощо, а також ознайомитися з досвідом українських науковців, які мають досвід
участі у програмі. Під час заходу було проведено інтерактивний семінар та
індивідуальні консультації з експертами Виконавчої Агенції з досліджень.

Матеріали

семінару

(програму

та

презентації)

можна

знайти

на

сайті

http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php/uk/page-5/page-25/19-20-2011/.
Інформація щодо відкритих конкурсів в рамках програми Марі Кюрі на сайті
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

20 червня 2011 року у приміщенні Інституту електрозварювання ім. Патона
відбувся Інформаційний день за тематикою Енергетика та Навколишнє
середовище (включаючи зміни клімату).

У заході взяли участь представники визнаних українських науково-дослідних
інститутів, серед яких Інститут електрозварювання ім. Патона, Інститут фізики,
Інститут газу, Національне космічне агентство, Інститут геофізики, Інститут
гідромеханіки та інші.
Учасники мали змогу ознайомитися з інформацією щодо статистичних даних
участі українських організацій у конкурсах Сьомої рамкової програми за
напрямками Енергетика та Навколишнє середовище; щодо мережі Національних
контактних пунктів за напрямками Енергетика та Навколишнє середовище; щодо
майбутніх конкурсів та умов написання успішної проектної заявки. Також був
представлений досвід участі Таврійського Національного Університету у проектах
Сьомої рамкової програми за напрямком Навколишнє середовище.
Інформаційний день відвідали представники Національних контактних пунктів з
Польщі (НКП INCO та Фінанси), Румунії (НКП Навколишнє середовище) та Мальти
(НКП Енергетика), а також українські Національні контактні пункти: Навколишнє
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середовище та INCO/Фінанси/Юридичні питання/Мобільність. Учасники мали змогу
отримати індивідуальні консультації та особисто поспілкуватися з європейськими
колегами.

Матеріали Інформаційного дня (презентації) можна знайти на сайті http://www.fp6nip.kiev.ua/index.php/uk/page-5/page-25/page-102/.

Переможці конкурсу ERA-WIDE 2011 від України
За результатами конкурсу FP7-INCO-2011-6, оголошеному Європейською Комісією
на 2011 рік, метою якого було посилення можливостей співпраці дослідних центрів
країн, що підпадають під Європейську Політику Добросусідства, було підтримано 5
проектів від України:
Інститут надтвердих металів ім. В.М. Бакуля (START)
Інститут молекулярної біології та генетики (COMBIOM)
Інститут фізики (Nanotwinning)
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського,

Харківський

Авіаційний Інститут (KhAI-ERA)
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна (INCRIS)

Основним завданням проектів буде:
•

Покращення можливостей науково-технологічних досліджень України;

•

Сприяння участі в РП, розвиток співпраці та партнерства з центрами країнчленів та асоційованих країн;

•

Розширення діяльності центрів та взаємодії з економічним і суспільним
середовищем;

•

Сприяння мобільності та залучення до наукових досліджень молодих
науковців.
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Міжнародна конференція WIRE-2011: участь делегації від України
7-9 червня 2011 року у м. Дебрецен, Угорщина, пройшла міжнародна
конференція «Тиждень інноваційних регіонів у Європі 2011 – WIRE-2011».

У триденній конференції було передбачено круглі столи та пленарні засідання, а
також відвідування кількох визначних дослідницьких центрів Дебрецена. Учасники
прослухали доповіді співробітників Генерального директорату з досліджень та
інновацій,

Міністерства

національної

економіки

Угорщини,

Європейського

стратегічного форуму дослідницьких інфраструктур, тощо. Пленарні засідання
стосувалися

національних

і

регіональних

політик

у

сфері

дослідницьких

інфраструктур, регіонального виміру Інноваційного Союзу, майбутнього кластерної
політики, фінансових та юридичних питань дослідницьких інфраструктур.
Протягом конференції учасники мали змогу відвідати діючу виставку стендів, де
організації представляли свої матеріали, брошури, довідники, а також мали змогу
зав’язати цікаві контакти і більше того – знайти потенційних партнерів.
Україну представляла делегація, що складалася з представників Національної
академії наук України, Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформації, Національного інформаційного центра зі співробітництва з ЄС у сфері
науки і технологій, Міністерства освіти, науки, молоді і спорту, Ужгородського
національного університету та Львівського центра науково-технічної і економічної
науки.
Матеріали конференції (презентації, фото, тощо) на сайті http://www.wire2011.eu/.
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Корисні сайти для пошуку партнерів
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
http://www.ideal-ist.net/partner-search
http://www.st-gateukr.eu/en/577.php
http://tempus.org.ua/uk/partners-search.html
http://www.jso-era.org/ua/searchpartners.html

Новий портал для учасників РП7
Европейською Комісією відкрито новий портал для учасників РП7, на якому можна
знайти всю інформацію, яка публікувалася раніше на сайті CORDIS. Новий портал
для учасників є зараз єдиним офіційним веб-сайтом для публікації відкритих
конкурсів
РП7.
Портал
доступний
за
адресою
http://ec.europa.eu/research/participants/portal. Відтепер інформація щодо нових
конкурсів (конкурси РП7 на 2012 рік буде відкрито 20 липня 2011) буде розміщена
на новому порталі за адресою: http://ec.europa.eu/fp7calls.
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