
 

 

Пресреліз: Оголошено результати програми MSCA4Ukraine 

Поширення заборонене до: 23 лютого 2023 року, 12:15 за 

Центральноєвропейським часом 

Консорціум MSCA4Ukraine оголошує результати конкурсу з відбору стипендіатів та 

стипендіаток. Ця програма фінансується у рамках Дій Марії Склодовської-Кюрі (MSCA) 

Європейського Союзу. За результатами конкурсу стипендіальну підтримку отримали 111 

постдокторантів та постдокторанток і 13 аспірантів та аспіранток з України, щоб вони 

змогли продовжити наукові дослідження у 21-й приймаючій країні. Заявникам вже 

повідомлено про результати, і дослідники та дослідниці зможуть розпочати роботу з 

1 березня 2023 року. 

Серед переможців – організації-заявники з таких  країн: Австрія, Бельгія, Грузія, Естонія, 

Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, 

Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка та 

Швеція. Тривалість наданих стипендій становить від восьми місяців до двох років, 

причому більшість заявників отримали саме дворічні стипендії. 

Марія Ґабріель, єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, 

зазначила: «Ініціатива MSCA4Ukraine є ще одним доказом нашої солідарності з 

українським народом. Ми пишаємося тим, що 124 науковці та науковиці зможуть 

продовжувати свою дослідницьку роботу, розвивати свої професійні навички і 

отримають доступ до нових навчальних і кар’єрних можливостей. Ми сподіваємося, що 

вони зможуть зробити внесок у відбудову своєї рідної країни після закінчення війни». 

Заявки оцінювали майже 400 незалежних рецензентів та рецензенток з різних наукових 

дисциплін, із понад 25-ти країн на основі адаптованих критеріїв оцінки MSCA. Остаточні 

рішення ухвалив Відбірковий комітет, до складу якого входили провідні науковці та 

науковиці з різних наукових галузей із держав-членів ЄС та асоційованих країн Horizon 

Europe, а також представники та представниці організацій, які мають досвід підтримки 

дослідників та дослідниць, що знаходяться у небезбеці. 

На конкурс до 11 листопада 2022 року надійшло понад 400 заявок із 28 країн,  96 % із них 

відповідали формальним вимогам конкурсу, а до 25 листопада надійшло іще 198 заявок. 

Оскільки все фінансування стипендій, доступне в рамках програми, наразі вже повністю 

розподілене на основі заявок, отриманих до першого терміну подачі заявок  

11 листопада, онлайн-система прийому заявок залишається закритою, а нових термінів 

подачі не передбачено. У подальшому команда MSCA4Ukraine, за можливості, 

надаватиме заявникам, що не пройшли за конкурсом, консультації та інформацію щодо 

відкритих позицій та інших програм підтримки науковців та науковиць. 



 

 

Програма, започаткована у вересні 2022 року як один із заходів ЄС у відповідь на 

вторгнення Російської Федерації в Україну, MSCA4Ukraine дає змогу дослідникам та 

дослідницям, котрі були вимушені виїхати з України, продовжити роботу в академічних і 

неакадемічних організаціях у державах-членах ЄС і в асоційованих країнах програми 

Horizon Europe, зберігаючи зв’язки з дослідницькими та інноваційними спільнотами в 

Україні. 

Програма втілюється в життя Європейським відділенням організації  Scholars at Risk 

Europe з головним офісом в Університеті Мейнут (Maynooth University), Ірландія, 

Фондом Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Foundation), Німеччина, і 

Асоціацією Європейських університетів (European University Association), Бельгія. 

 

Додаткова інформація, зокрема перелік проєктів, відібраних для фінансування, розміщена 

на вебсайті www.sareurope.eu/msca4ukraine. 

 

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до: 

 

Домінік Калвайт (Dominik Kalweit) 

Менеджер програми, MSCA4Ukraine 

Європейське відділення організації «Scholars at Risk» 

На базі Університету Мейнут, Ірландія 

dominik.kalweit@mu.ie  
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