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МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ 

Horizont-2020 

TEMPUS 

Erasmus+ 

Рамкова програма з  

досліджень та  

інноваційного  

розвитку 

Рамкова програма  

конкуренто- 

спроможності  

та інновацій 

Erasmus 

Mundus Європейський 

інститут інновацій 

та технологій 



Горизонт 2020 – нова програма ЄС з досліджень та інноваційної 

діяльності. Триватиме з 2014 до 2020 року з загальним бюджетом 70 млрд. євро. 

(htpp://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) 

НАПРЯМИ 

Наука 

Промислов

е 

лідерство 

Соціальні 

проблеми 

Поширення 

передового досвіду 

і розширення 

участі 

Наука “з” 

суспільством та 

“для” суспільства 

- європейська дослідницька рада 

- новітні технології та технології 

майбутнього 

- дослідницькі інфраструктури 

- здоров'я, демографічні зміни і благополуччя 

- безпека продуктів харчування, сільське господарство, дослідження 

моря та внутрішніх вод 

- безпечна, чиста та ефективна енергія 

- розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт 

- клімат, навколишнє середовище, ефективність використання 

ресурсів  

- Європа в мінливому світі – інклюзивність, інновація та суспільна 

рефлексія  

- безпека суспільства – захист свобод, безпеки Європи та її мешканців 

- співпраця провідних науково-дослідних інституцій 

з регіонами з низькими інвестиційними 

показниками  

- поширення науково-дослідних інституцій 

- підтримка доступу до міжнародних мереж 

- налагодження взаємодії між школами, 

науково-дослідними інститутами, 

промисловими підприємствами та 

громадськими організаціями 

- гендерна рівність 

- неформальна наукова освіта  

- розробка доступу та використання 

результатів фінансованих державою 

досліджень 

- поліпшення знань з наукової комунікації  

- Euratom 



Erasmus+ 

Навчальна 

мобільність (КА1) 
 

Мобільність 

працівників, зокрема 

для вчителів, 

викладачів, керівників 

шкіл і працівників 

сфери молодіжної 

політики 

 

Мобільність для 

студентів ВНЗ, учнів 

закладів професійно-

технічної освіти та 

стажерів 

 

Гарантовані 

студентські позики 

 

Спільні магістерські  

програми 

  

Волонтерство та 

молодіжні обміни 

Співпраця задля 

інновацій та 

обміну кращими 

практиками (КА2) 

 
Стратегічні 

партнерства між 

освітніми або 

молодіжними 

організаціями та 

іншими відповідними 

інституціями 

  

Широкомасштабні 

партнерства між 

закладами освіти і 

професійної підготовки 

та бізнесом: Альянси 

знань та Альянси 

галузевих кваліфікацій 

 

ІТ-платформи, 

включно з e-Twinning 

 

Співпраця з третіми 

країнами та особлива 

увага країнам-сусідам 

Підтримка реформ 

у сферах освіти, 

підготовки, молоді 

та спорту (КА3)  
 

Відкритий метод 

координації 

 

Перспективні 

ініціативи 

 

Інструменти визнання 

(кваліфікацій, дипломів) 

в ЄС 

 

Поширення та 

використання 

 

Діалог із 

стейкхолдерами, 

третіми країнами та 

міжнародними 

організаціями 



ЕТАПИ УЧАСТІ 

Після оголошення конкурсу треба завітати на сторінку 

сайту Participant Portal з переліком відкритих конкурсів і 

вибрати відповідний розділ  

Скачати інформаційний пакет  

Вивчити документи, необхідні для підготовки попередньої 

заявки і основного проекту, ознайомитися з процедурою  

оцінювання проектів 

Знайти партнерів 





Посилення діалогу у сфері культури 

Покращення зв'язків у кіноіндустрії 

Допомога у сфері медійних послуг (телебачення) 

Кінофестивалі 

Грант на тренінг 

Грант на розвиток перекладацьких навичок на конференціях 

Програма “Прогрес”(Розвиток законодавчої сфери) 

Галілео (мариністика) 

Еко-інновації 

Перекладацькі гранти 

Грант на розвиток та посилення співпраці 

Програма “Громадяни” 

малі гранти за підтримки 

Європейської Комісії 



1. Українська стипендіальна програма в Університеті 

Кембриджа. 

2. Стипендіальна програма ім. Хьюберта Хамфрі.  

3. Стипендіальна програма Меморіального фонду Джона 

Сміта.  

4. Стипендіальні програми фонду Олександра фон 

Гумбольдта. 

5. Національна стипендіальна програма Словацької 

Республіки. 

6. Британські урядові стипендії Чівнінг (Chevening).  

7. Німецька служба академічних обмінів (DAAD). 

8. Австрійська служба академічних обмінів (ОAD).  

9. Стипендії Міжнародного Вишеградського фонду.  

 

СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ 


