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Маєте намір розвивати свою дослідницьку кар’єру? Скористайтесь
програмою Марі Склодовської-Кюрі!
Програма пропонує багато варіантів для кар’єрного росту наукових
співробітників у Європі і за її межами. Передбачено напрямки,
які відповідають будь-яким вимогам.
Учасникам програми надається підтримка на усіх ступенях кар’єри,
незалежно
від
національності.
Особливу
увагу
приділяють
науковцям, які поєднують академічні дослідження з роботою в
компаніях.
Включно з фінансуванням на дослідження, науковці отримують
можливість перейняти зарубіжний досвід (включаючи приватний
сектор) та закінчити навчання з дисциплінами, корисними для
розвитку їх кар’єри.
Розглядаєте можливість отримання наукового ступеню? Ознайомтесь
з інформацією про Мережі інноваційного навчання (ITN).
Маєте намір розвивати кар’єру в іншій країні, а, можливо, й в
іншому секторі? Зверніть увагу на Індивідуальні стипендії (IF).
Вас цікавить співробітництво і обмін знаннями? Читайте про Обмін
кадрами у сфері досліджень та інновацій (RISE).
Ваша організацій фінансує чи реалізує програму надання стипендій
чи грантів? Зверніть увагу на Співфінансування регіональних,
національних та міжнародних програм (COFUND).
1. Мережі інноваційного навчання (ITN)
ITN надає фінансування організаціям для навчання молодих
спеціалістів з метою передачі їм передового досвіду в певній
науковій сфері, а також інших навиків (у таких сферах, як
підприємництво,
комерціалізація
результатів
досліджень,
менеджмент або патентування), що покращує перспективи їх
працевлаштування. Науковці подають заявки на заміщення вакансій
в проекті, що вже отримав фінансування.
Високоякісне міжнародне і міжгалузеве навчання науковців на
рівні одержання наукового ступеню здійснюється в рамках:
 Європейських мереж навчання (ETN): навчання у науковій
сфері проводять спільно з принаймні трьома парнерськими
організаціями з різних країн-членів ЄС або асоційованих
країн;
 Європейської промислової докторантури (EID): мінімум два
партнери:
одна
академічна
організація,
яка
має
повноваження
присвоювати
наукові
ступені,
і
одна
неакадемічна організація (бажано приватне підприємство).
Вони спільно курирують діяльність кандидата на присвоєння
наукового ступеню, який проводить принаймні 50% свого часу
в неакадемічному секторі.
 Європейської спільної докторантури (EJD): мінімум три
організації, які мають повноваження присвоювати наукові
ступені, з трьох різних країн-членів ЄС або асоційованих
країн.
Детальніше:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/itn/index_en.htm

2. Індивідуальні стипендії (IF)
Високоякісне
навчання
на
основі
міжнародної
і,
можливо,
міжгалузевої мобільності для науковців, які мають науковий
ступінь.
Відновлення роботи в науково-дослідній галузі після перерви,
повернення в Європу після періоду перебування в іншій країні, а
також реалізація наукових проектів у будь-яких країнах Європи і
за її межами – це можливості, які пропонують індивідуальні
стипендії.
Детальніше:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/if/index_en.htm
3. Обмін кадрами у сфері досліджень та інновацій (RISE)
Якщо ваша організація зацікавлена в короткостровій мобільності
науковців (1-12 місяців), то RISE – для вас. Ви можете
скористатися цим напрямком для міжнародного і міжгалузевого
обміну
кадрами
в
рамках
спільного
дослідницького
та
інноваційного проекту. В обміні кадрами можуть брати участь
науковці, адміністративний і технічний персонал організації.
Основними принципами RISE є обмін новаторськими знаннями через
обмін кадрами і зміцнення партнерських зв’язків з організаціями
в країнах-членах ЄС, асоційованих країнах, а також за їх межами.
Детальніше:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/rise/index_en.htm
4. Співфінансування регіональних, національних та міжнародних
програм (COFUND)
Фінансування
програм
надання
стипендій
і
грантів
після
присвоєння
наукового
ступеню.
У
рамках
COFUND
отримують
підтримку регіональні, національні або міжнародні програми, які
забезпечують науковців високоякісним навчанням, мобільністю і
розвитком кар’єри.
Переміщення між різними країнами є обов’язковою вимогою. Також
заохочується міжгалузева мобільність. Мета COFUND – покращити
умови
працевлаштування
науковців
і
якість
процесу
працевлаштування.
Детальніше:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/cofund/index_en.htm
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У РАМКАХ
ДІЙ МАРІ СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ
Які основні
напрямки?
ITN
Мережі інноваційного
навчання
(заявку подає
організація)

Що пропонує програма?

Для кого призначена програма?

Високоякісне
навчання
у
сфері досліджень в рамках
міжнародних
і
міждисциплінарних
мереж,
промислової докторантури або

Мережі
організацій,
які
представляють
програми
навчання для науковців (які
мають менше 4 років стажу у
науковій галузі і не мають

спільної докторантури

IF
Індивідуальні
стипендії
(заявку подає
науковець)
RISE
Обмін
кадрами
сфері досліджень
інновацій
(заявку подає
організація)

у
та

COFUND
Співфінансування
регіональних,
національних та
міжнародних програм
(заявку подає
організація, що
надає фінансування)

Можливість працювати над
індивідуальними науковими
проектами у різних країнах і
секторах, що сприяє
отриманню нових навиків
Міжнародний
і\або
міжгалузевий обмін кадрами в
галузі
досліджень
та
інновацій з метою розвитку
стабільного співробітництва
для реалізації проектів і
передачі знань
Регіональні, національні або
міжнародні
програми,
які
сприяють покращенню якості у
сфері навчання, мобільності
і розвитку кар’єри науковців

наукову ступінь) на рівні,
який передбачає присвоєння у
майбутньому вченого звання
Дослідники, що мають наукову
ступінь, або принаймні 4 роки
стажу
у
науковій
галузі
(повна зайнятість)
Партнерства організацій, які
виконують спільні наукові
проекти, що супроводжується
обміном кадрами (науковими
співробітниками, технічними,
адміністративними і керівними
працівниками)
Організації, що фінансують і
реалізують
програми
для
здобуття
стипендій
або
грантів

Дії Марі Склодовської-Кюрі для Індустрії/МС
Неакадемічний сектор не завжди має можливість, фінансові ресурси
або людський потенціал для ведення бажаних наукових проектів.
Однак, програма дій Марі Склодовської-Кюрі надає можливість:
 Співпрацювати з дослідницькими організаціями
 Мати доступ до обладнання, яким володіють лише академічні
інституції
 Підключити висококваліфікованих академічних дослідників до
інноваційних комерційних проектів.
Ключовим елементом успішних інновацій є запозичення передової
науки і технологій від креативних академічних груп. Програма має
на меті поширити співпрацю на рівні бізнес-академія, що надає
науковцям відповідні навички і можливості для внеску у розвиток
підприємства. У рамках програми підприємства мають можливість
приймати на роботу науковців на час дії їх стипендії (з наявним
або відсутнім вченим званням), а також брати участь в обміні
науковими кадрами, що сприяє обміну знаннями.
Детальніше:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/industry-sme/index_en.htm
Загальні результати виконання програми Дії Марії СклодовськоїКюрі за період 2007-2013 рр.:
 23% учасників працюють у промисловому секторі. З них 34%
працюють на малих або середніх підприємствах
 38% учасників – жінки
 90% учасників були працевлаштові через 2 роки після
отримання стипендії






9 з 10 основних європейських інвесторів у галузі досліджень
і розробок беруть участь у програмі
У програмі беруть участь 2/3 з 500 найкращих університетів
світу за Шанхайським рейтингом
Представники більше 130 національностей і приймаючі
організації з 80 країн
Третина дослідників, які брали участь у програмі, - не з
Європейського союзу

Результати участі України у програмі Дії Марі Склодовської-Кюрі
за період 2007-2014 рр.:
 Кількість дослідників-учасників: 1131
 Загальний бюджет проектів: 6,1 млн євро
 Кількість організацій-учасниць: 99
 Кількість підтриманих проектів: 79
 Кількість науковців-іноземців, що приїхали за обміном: 862
 Топ-5 країн відвідування українськими науковцями у рамках
програми: Польща, Великобританія, Франція, Німеччина,
Естонія
Research Executive Agency (REA) – організація,
відповідальна за впровадження програми Дії Марі
Склодовської-Кюрі. REA проводить менеджмент майже
половини всіх європейських грантів, а також надає
підтримку
у
відборі
проектних
пропозицій
для
надання
фінансування. Створене Європейською комісією, Агентство має на
меті максимізувати ефективність і внесок європейських досліджень
та інновацій.
Головні завдання Агентства:
 Надання ефективної підтримки заявникам, грантоотримувачам
та незалежним експертам;
 Встановлення тісного контакту з кінцевими бенефіціарами.
REA робить практичний внесок у досягнення цілей Інноваційного
союзу, флагманської ініціативи ЄС, що є частиною стратегії
Європа 2020.
Детальніше про Агентство: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
У тому випадку, якщо ваша організація бере участь
у програмі і є можливість відкрити додаткові
вакансії, можна знайти кваліфікованих дослідників
на порталі EURAXESS. Портал пропонує майже 10000
зареєстрованих
організацій,
близько
3000
відкритих вакансій, більше 30000 зареєстрованих
науковців,
майже
14000
автобіографій
науковців
за
всіма
науковими пріоритетами. Топ-5 країн, що пропонують вікриті
вакансії:
Великобританія,
Нідерланди,
Німеччина,
Хорватія,
Польща.
Пошук на порталі можна провести за кількома напрямками: країна,
галузь
досліджень
або
за
конкретними
ключовими
словами.

Реєстрацію можна пройти, натиснувши Login у верхньому правому
кутку; вона передбачає можливість створення власної сторінкибіографії, залишити об’яву про відкриту вакансію, тощо.

Детальніше про Портал EURAXESS:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
Асоціація учасників програми дій Марі СклодовськоїКюрі
Новостворена
міжнародна
неприбуткова
організація,
участь у якій є безкоштовною. Асоціація відкрита для
теперішніх
та
колишніх
учасників
програми
Марі
Склодовської-Кюрі. Портал асоціації є головною платформою для
спілкування між учасниками; це канал для:
 Створення і підтримки груп людей зі спільним досвідом і
інтересами
 Забезпечення
віртуальних
зустрічей
і
засобів
для
співпраці, дискусій, обміну знаннями, тощо
За умови реєстрації на порталі доступні наступні служби:
 Фінансування: асоціація пропонує можливості отримання
фінансування для розвитку і розширення асоціації за вашої
ініціативи
 Директорія: можливість знайти дослідника через он-лайн
директорію, або пошук членів на певній території через
маповий пошук он-лайн. Постійно оновлюйте свій профайл,
щоб з вами можна було оперативно зв’язатися
 Групові заходи: в асоціації створено кілька тематичних
робочих груп, а також місцевих робочих груп. Учасники
також можуть створити або приєднатися до певних он-лайн
груп для обговорення спільних інтересів
 Новини: на порталі створено сторінку новин та сторінку про
відкриті конкурси. Сторінка заходів дозволяє передивитися
календар з запланованими заходами, а також додавати свої
заходи. Також можна отримати підписку на он-лайн бюлетень.



Можливості працевлаштування: сторінка вакансій пропонує
інформацію щодо відкритих вакансій по всій Європі.
Ці служби є лише початком, портал буде доопрацьовано.
Для реєстрації на порталі потрібно заповнити он-лайн форму, де
вказати ваші ім’я, прізвище, електронну адресу, номер гранту у
програмі Марі Склодовської-Кюрі (або його акронім), науковий
пріоритет (або назву стипендії).

Детальніше про Асоціацію: https://www.mariecuriealumni.eu/home

Корисні лінки
Marie Skłodowska-Curie actions:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
Робоча програма на 2014-2015 рр.:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/
common/1617603-part_3_msca_v2.0_en.pdf
Відкриті конкурси:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/index.html
Умови участі:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/fund
ing/index.html

Покроковий он-лайн посібник для учасників:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/fund
ing/guide.html
Портал CORDIS: http://cordis.europa.eu/home_en.html
Портал для учасників Горизонт 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home
.html
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