
 
1 Незважаючи на те, що стандартні правила MSCA щодо мобільності не застосовуватимуться до програми MSCA4Ukraine, принцип 
мобільності продовжує діяти. У цьому сенсі первинна приймаюча організація (заявник у програмі MSCA4Ukraine) має знаходитися поза 
межами України, проте організації на території України можуть приймати дослідників протягом відрядження та етапу реінтеграції 
тривалістю не більше однієї третини усього строку дії стипендіальної програми. Докладніша інформація щодо таких вимог буде надана у 
вересні 2022 року. 
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Стипендіальна програма MSCA4Ukraine: Попередня інформація для заявників 

(станом на 15 липня 2022 р.) 

У межах заходів ЄС у відповідь на вторгнення Російської Федерації в Україну цільова стипендіальна 

програма MSCA4Ukraine спрямована на підтримку дослідників-переселенців з України. Ця підтримка 

дасть їм змогу продовжувати роботу в академічних і неакадемічних організаціях у державах-членах ЄС 

і в асоційованих країнах програми ЄС «Горизонт Європа» (Horizon Europe), зберігаючи зв’язки з 

дослідницькими та інноваційними спільнотами в Україні. Ця програма також може сприяти реінтеграції 

дослідників в Україні, щоб запобігти постійному «відтоку мізків» через еміграцію науковців, якщо будуть 

забезпечені умови для їхнього безпечного повернення, а також вплинути на зміцнення українського 

університетського та науково-дослідницького сектора, співпраці та обміну з міжнародною науковою 

спільнотою.  

Програма Європейської Комісії MSCA буде реалізована консорціумом, до складу якого увійшли 

європейське відділення організації «Науковці в небезпеці» (Scholars at Risk Europe), розташоване в 

Університеті Мейнут (Maynooth University), Ірландія (координатор проєкту), німецький Фонд імені 

Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Foundation) і Асоціація європейських 

університетів, за участі асоційованих партнерів — французької національної програми «ПАУЗА» (PAUSE 

programme), що здійснюється на базі Колежу де Франс (College de France), а також глобальної мережі 

«Науковці в небезпеці» (Scholars at Risk Network). 

Попередня інформація щодо критеріїв участі та вимог щодо подання заявок 
Нижче наведено основну інформацію про ключові критерії, що застосовуватимуться, щоб переміщені 

дослідники з України та потенційні приймаючі організації могли розпочати підготовку до подання заявки: 

• Заявки мають подаватися потенційними приймаючими організаціями від імені названого(-

них) дослідника(-ів) з 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). Неакадемічними організаціями є будь-які соціально-

економічні суб’єкти, які не входять до академічного сектору та відповідають вимогам, визначеним 

у Правилах участі в програмі «Горизонт Європа» (Horizon Europe);1. 

• Дослідники мають право бути номінованими приймаючою організацією, якщо вони: 
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(a) (1) є громадянами України, або (2) особами без громадянства, або громадянами 

третіх країн (крім України), котрі постійно проживали в Україні станом на 24 лютого 

2022 року; 
(b) або (1) вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати, або (2) 

збираються покинути Україну; 
(c) є дослідниками, які навчаються у докторантурі (тобто мають науковий ступінь 

доктора філософії на момент початку стипендіальної програми), або аспірантами (тобто 

зараховані на освітньо-наукову програму в закладі вищої освіти в Україні, де здобувають 

ступінь доктора філософії); 
(d) володіють мовою в обсязі, необхідному для успішного проведення їх дослідницької 

діяльності в обраній приймаючій організації, що підтверджено приймаючою організацією-

заявником. 

 Заявки від потенційних приймаючих організацій мають містити: 

o заповнену онлайн форму заявки (докладніша інформація буде оприлюднена у вересні 
2022 року); 

o дослідницьку пропозицію обсягом не більше 2500 слів, розроблену дослідником; 
o документи, що підтверджують кваліфікацію дослідника, наприклад його резюме, 

посвідчення особи, наявні сертифікати або дипломи; 
o підписану заяву на офіційному бланку організації з описом підтримки, яка буде надана 

досліднику; 
o заяву обсягом не більш 1000 слів від наукового керівника; 
o фінансовий план із зазначенням питомих витрат, застосовуючи докторські та

постдокторські ставки MSCA; 
o етичну самооцінку за формою самооцінювання MSCA. 

 Стипендії призначатимуться строком від 6 місяців до 2 років відповідно до ставок

Докторської мережі MSCA (MSCA Doctoral Networks) і програми постдокторських 

стипендій MSCA (MSCA Postdoctoral Fellowships). 

Орієнтовний графік і додаткова інформація: 
 Додаткову інформацію про консультаційні послуги та послуги з підбору дослідників і 

приймаючих організацій буде надано в серпні 2022 року. 
 Конкурс із детальною інформацією про вимоги щодо подання заявки, права на участь, 

оцінювання та критеріїв відбору буде опубліковано у вересні 2022 року. Інформація про 

конкурс буде широко розповсюджуватися, зокрема на сторінці Horizon4Ukraine вебпорталу 

грантів та тендерів платформи Європейської Комісії, на вебсайтах EURAXESS, 

Science4Ukraine, а також на вебсайтах і вебпорталах партнерів та інших українських і

європейських науково-дослідницьких програм. 
 Просимо поки не надсилати запити щодо участі в програмі. 

Будь ласка, зареєструйтеся тут у списку розсилки, щоб отримувати додаткову інформацію та 

сповіщення про програму, зокрема про конкурс заявок, консультаційні послуги та послуги з підбору 

дослідників і приймаючих організацій. 


