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Кластери програми «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»

Пошук грантових можливостей:
 Health (Здоров’я);
 Culture, Creativity and Inclusive Society (Культура, креативність та
інклюзивне суспільство);
 Civil Security for Society (Цифрова безпека для суспільства);
 Digital, Industry and Space (Цифрові технології, промисловість та
космос);
 Сlimate, Energy and Mobility (Клімат, енергетика та мобільність);
 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
(Харчування, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та
навколишнє середовище).
Дедлайн: індивідуально для кожного конкурсу.
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Грантові можливості від
Національного географічного товариства

Смілива, новаторська, трансформаційна робота!
Національне географічне товариство фінансує проєкти в галузі науки,
охорони природи, освіти та технологій, які відповідають одній або декільком
сферам нашої діяльності.
 Дослідження та захист підводних світів (океанографія,
морська/прибережна
екологія,
кліматологія,
технологія
дослідження океану та суміжні галузі);
 Збереження та захист земельного середовища (природоохоронні
технології, природоохоронна діяльність та суміжні галузі);
 Захист дикої природи (популяційна біологія, еволюційна біологія,
збереження видів та суміжні галузі);
 Розуміння минулого та захист майбутнього (археологія, культурна
антропологія, палеоантропологія, соціально-економічна географія,
міграція та суміжні галузі);
 Інновації (прикладний штучний інтелект і технології, інновації в
адаптації до клімату, природні ресурси та сталість систем, космос і
суміжні галузі).
Дедлайн: квітень та жовтень кожного року.
Вимоги до учасників тут!
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CELTIC-NEXT – кластер наукової програми Eureka

CELTIC-NEXT — це кластер Eureka, призначений для комунікацій
наступного покоління для захищеного, надійного та сталого цифрового
суспільства. CELTIC-NEXT стимулює та керує міжнародними спільними
проектами у сфері інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ).
CELTIC-NEXT — це галузева ініціатива, в якій беруть участь усі
основні гравці індустрії ІКТ та багато малих і середніх підприємств,
постачальників послуг і дослідницьких установ.
CELTIC-NEXT оголосив конкурс для реалізації проєктів у сфері
комунікацій наступного покоління для цифрового суспільства та розвитку
сталого світу.
Дедлайн: 21 жовтня 2022
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Starting Grant від Європейської дослідницької ради

Участь у конкурсі можуть брати дослідники будь-якої національності
будь якої галузі науки, у період 2-7 років після здобуття PhD.
Дослідження повинно проводитися в державній або приватній
дослідницькій організації (приймаюча установа). Будь-який тип юридичної
особи, включно з університетами, дослідницькими центрами та
підприємствами може стати приймаючою установою, за умови, що вона
розташована в одній із держав-членів ЄС чи асоційованих країн.
Розмір гранту – до 1,5 млн євро на проєкти терміном до 5 років
(пропорційно для проєктів меншої тривалості).
Дедлайн: 25 жовтня 2022

Інформація для аплікантів
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HOP ON FACILITY – приєднайтесь до діючих проєктів
у рамках програм «Horizon Europe» та «EIC Pathfinder»
Конкурс надає можливість науковцям з України приєднатися до вже
профінансованих спільних проєктів у рамках Horizon Europe Pillar 2 та
конкурсів EIC Pathfinder.

Дедлайн - 10 листопада 2022 року.
Основними критеріями відбору є наукова досконалість і цінність
нового партнера, який виконуватиме відповідний додатковий робочий пакет
у проєкті. Необхідно, щоб усі партнери консорціуму дали згоду на
приєднання нового партнера, тоді як потенційному учаснику необхідно
продемонструвати актуальність та взаємодоповнюваність науково-дослідних
результатів та ідей.
Збільшення бюджету відповідної грантової угоди відбуватиметься
виключно на користь нового партнера, за винятком плати за координацію в
розмірі до 10% від збільшеного бюджету, яка буде виділена координатору
консорціуму.
Перелік поточних проєктів
оновлюється щотижня
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DAAD: дослідницькі гранти для молодих науковців
Це програма, яка допоможе науковцям продовжити дослідницьку діяльність
в одному з університетів Німеччини. Молоді українські науковці отримають
щомісячну стипендію, яка покриє витрати на проживання, кошти на подорож
туди й назад, страхування та навчальні матеріали.
Програма триває від семи до дванадцяти місяців. Учасники матимуть
можливість отримати фінансування на проходження мовних курсів.

Інформація щодо правил участі та подачі заявок тут!
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COST ACTIONS – приєднайтесь до діючого проєкту

COST Actions — це міждисциплінарна дослідницька мережа, яка
об’єднує науковців та інноваторів для дослідження обраної ними теми
протягом 4 років.








проєкти у галузі охорони здоров’я;
проєкти у галузі фізики та матеріалознавства;
проєкти у галузі енергетики та нових джерел енергії;
проєкти у галузі цифровізації;
проєкти у галузі космічних досліджень;
проєкти у галузі біотехнологій та генетики;
проєкти у галузі сільського господарства та безпеки харчових
продуктів;
 проєкти у галузі збереження біорізноманіття та охорони
навколишнього середовища.

