
 

 

Конкурс заявок на участь у програмі 
MSCA4Ukraine 

Приймаючі організації, які відповідають критеріям, запрошуються до подання заявок на участь у 
цільовій стипендіальній програмі MSCA4Ukraine, спрямованій на підтримку дослідників-
переселенців із України. Технічне завдання програми для заявників, включаючи критерії відбору 
дослідників та приймаючих організацій, вимоги до заявки на участь, керівництво для заявників, 
умови участі наразі опубліковані на веб-сайті MSCA4Ukraine за посиланням 
www.sareurope.eu/msca4ukraine Заявки мають подаватися приймаючими організаціями від імені 
названих дослідників із України на онлайн порталі, який буде відкрито 24 жовтня. Посилання на 
портал буде доступним на веб-сайті MSCA4Ukraine. Після відкриття порталу заявки 
розглядатимуться по мірі надходження, до моменту розподілу всіх наявних коштів. 

Важлива інформація 

 Заявник: Заявки мають подаватися потенційними приймаючими організаціями від імені 
дослідника(-ів)-переселенця(-ів) із України. Приймаючими організаціями можуть бути як 
академічні, так і неакадемічні організації з будь-якої держави-члена ЄС або асоційованої 
країни програми ЄС «Горизонт Європа» (Horizon Europe).  

 Дисципліни: Стипендіальна програма MSCA4Ukraine охоплює всі сфери дослідницької 
та інноваційної діяльності. 

 Тривалість: Стипендії призначатимуться строком від 6 місяців до 2 років. 
 Розмір стипендії: Розмір стипендії відповідатиме ставкам Докторської мережі за 

програмою Марії Склодовської-Кюрі (Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)) і 
програми постдокторських стипендій MSCA (MSCA Postdoctoral Fellowships).  

Часові рамки: 

 28 вересня: Публікація інформації про конкурс та відповідних документів. Технічне 
завдання для заявників доступне на вебсайті MSCA4Ukraine. Потенційним заявникам 
рекомендується розпочати підготовку своїх заявок, щоб вони були готові невдовзі після 
відкриття онлайн порталу. 

 Починаючи з вересня і надалі: Якщо ви дослідник із України, який хоче встановити 
контакти із приймаючою організацією, або якщо приймаюча організація хоче встановити 
контакти із дослідником, ви можете використовувати послуги зі встановлення контактів 
програми. Детальна інформація надана на вебсайті https://www.sareurope.eu/msca4ukraine 

 24 жовтня: Оголошення конкурсу заявок на онлайн порталі. Посилання буде надане на 
веб-сайті https://www.sareurope.eu/msca4ukraine 

 листопад-грудень: Портал залишатиметься відкритим для подання заявок до моменту 
розподілення всіх коштів. Початок процесу відбору та оцінки. Визначені три приблизні 
кінцеві дати: 11 листопада 2022 року, 9 грудня 2022 року та 6 січня 2023 року. Кінцеві 
дати можуть коригуватися залежно від кількості поданих заявок. Після кожної кінцевої 

http://www.sareurope.eu/msca4ukraine


 

 

дати, розпочинається процес оцінки та відбору для всіх кандидатів, які подали заявки та 
відповідають критеріям. 

 Починаючи з січня 2023 року і надалі: Надання стипендій по мірі надходження 
заявок. Портал залишатиметься відкритим до моменту розподілу всіх коштів.  

Детальну інформацію можна отримати за посиланням 
https://www.sareurope.eu/msca4ukraine 

Контактна інформація: msca4ukraine@mu.ie  
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