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Круглий стіл «Міжнародна мобільність молодих вчених:
можливість підтримки в Україні та Німеччині»
Організатори та партнери: Посольство Федеративної Республіки Німеччини в
Україні.
Місце і дата проведення заходу: 18 жовтня 2012 року, НТУУ «КПІ», 12.00.
Мета: висвітлення таких питань: місце міжнародної мобільності молодих
науковців

у

рамках

науково-дослідницької

політики

Федеративної

Республіки

Німеччини; політичні, культурні, економічні причини введення стипендіальних
програм для іноземних студентів та молодих науковців; спільні з іншими країнами
програми мобільності, що наразі підтримуються; програми для повернення науковців
та стипендіатів до Німеччини.
Умови участі: реєстрація за тел. (044) 2476814 та е-mail: wi-11@kiew.diplo.de .
Контакти: Євгенія Іноземцева, Посольство Федеративної Республіки Німеччини
в Україні, тел.: (044) 2476814, wi-11@kiew.diplo.de ;
Оксана Швайка, DAAD, тел. (044) 4068269, project@daad.org.ua .
Сайт: http://tempus.org.ua/.

вісник № 4, 4 лип

Семінар «Дослідницький ландшафт Німеччини»
Організатори та партнери: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Місце і дата проведення заходу: 19 жовтня 2012 року, НТУУ «КПІ» о 9.00.
Мета: представлення науково-дослідного ландшафту Німеччини.
Умови участі: заяви надсилати на адресу: projekt@daad.org.ua ,
тел.: (044) 406 82 69.
Контакти: Євгенія Іноземцева, Посольство Федеративної Республіки Німеччина
в Україні, тел.: (044) 2476814, wi-11@kiew.diplo.de ;
Оксана Швайка, DAAD, тел. (044) 4068269, project@daad.org.ua .
Сайт: http://tempus.org.ua/.
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Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних
проектів на період 2013-2014 роки
Організатори та партнери: Федеральне міністерство освіти та дослідження
Німеччини (BMBF), Міністерство освіти та науки України, Державне агентство з питань
науки, інновацій та інформатизації України, Федеральне міністерство освіти та
досліджень Німеччини (BMBF).
Мета: сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного
співробітництва між групами науковців обох країн.
Пріоритетні галузі:
- біотехнології;
- технології з ефективного використання ресурсів та енергії, сталі екологічно чисті
технології;
- наукові дослідження в сфері охорони здоров'я та медичної техніки;
- інформаційні та комунікаційні технології;
- нанотехнології, нові матеріали і технології виробництва.
Крім того, підтримку можуть отримати заявки з інших тематичних пріоритетів
дослідницьких програм ЄС.
Цільова аудиторія: будь-які лабораторії чи науково-дослідні групи вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
Умови

участі:

Бланки

анкет

для

заповнення

кандидатами

на

сайті:

www.dknii.gov.ua
У рамках конкурсу 2013-2014 рр. до розгляду братимуться лише ті документи,
які будуть відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (за датами на поштовому
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штемпелі) до контактних осіб відповідних установ обох країн (надано нижче).
Кандидатам на участь у Програмі з українського боку належить пересвідчитися
в тому, що їх німецькі партнери подали відповідну заявку до офісу Міжнародного
бюро (Internationales Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung) (IB).
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Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна проектна заявка
передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах.
Після цього двостороння Змішана Комісія, яка збирається за ініціативою Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Федерального
міністерства освіти та дослідження Німеччини, приступає до остаточного розгляду з
метою відбору науково-дослідних проектів, яким буде надано фінансування.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
-

компетентність української групи

та її здатність

довести

проект до логічного

завершення;
-

якість інфраструктури з українського боку;

-

необхідність для української групи співпрацювати з визначеним німецьким
партнером;

-

взаємодоповнюваність двох груп;

-

взаємний обмін досвідом;

-

наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;

-

перспективність співробітництва;

-

участь докторів наук та/або молодих вчених.
Проектні заявки заповнюються українською та англійською мовами та

подаються у 2-х примірниках у паперовому та електронному (на компакт-диску)
вигляді.
Останній термін подання документів (для обох сторін): 31 жовтня 2012 року.
Термін подачі діє принципово як термін виключення. Подані поза межами
встановлених строків заявки, як правило, не можуть бути більше врахованими.
Оголошення результатів – в кінці 2012 року.
Додаткова інформація: Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два
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роки поспіль.
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Українська сторона сплачує витрати, пов’язані з:
-

поїздками своїх вчених до Федеративної Республіки Німеччини на весь період
їхнього перебування у цій країні;
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-

перебуванням в Україні німецьких вчених згідно з

нормами, визначеними

відповідним розпорядженням Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України на зазначений період (до 14 діб).
Німецька сторона сплачує витрати, пов’язані з:
-

поїздками своїх вчених до України на весь період їхнього перебування в цій країні;

-

перебуванням

в

Федеративній

Республіці

Німеччина

українських

вчених,

включаючи добові і проживання. Як правило, субсидія надається німецькою
стороною на період максиму 3 місяці в рік із встановленими паушальними сумами
в розмірі 104 Євро в день, чи 2.300 Євро на місяць. Паушальні добові на окремі дні
наступного місяця становлять 77 Євро/день. Оплата страхування на випадок
хвороби, а також інші види страхування включені в паушальну суму і оплачуються
одержувачами субсидії самостійно.
Контакти:
Відповідальний за здійснення Програми в
Державному агентстві з питань науки,
інновацій та інформатизації України:
Пшеничний Євген Ігорович
Управління міжнародного співробітництва та
аналітичного забезпечення
01601, м. Київ
бул. Т. Шевченка, 16 (кім.311)
Тел.: +380 (44) 287-82-35
Факс: +380 (44) 287-82-50
www.dknii.gov.ua
e_pshenichny@dknii.gov.ua

Internationales Büro des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (IB)
im Projektträger beim Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn, Germany
Internet: http://www.internationales-buero.de
Фахова контактна особа в IB:
Dr. Erich Rathske (Др. Еріх Рацке)
E-Mail: Erich.Rathske@dlr.de
Telefon: 02 28-38 21-1464
Telefax: 02 28-38 21-1400
Адміністративна контактна особа в IB:
Iryna Ibel (Ірина Ібель)
E-Mail: Iryna.Ibel@dlr.de
Telefon: 02 28-38 21-1803
Telefax: 02 28-38 21-1400

Сайт:http://dknii.gov.ua/component/content/article/73-2010-10-22-08-3332/836--2013-2014
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВІЗИТ до ВІДНЯ та БУДАПЕШТУ
«ОСВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ»
Організатор: Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці.
Мета: популяризація академічної мобільності українців на арені міжнародної
освіти
Пріоритетні галузі:
- Стипендії для навчання у провідних европейських ВНЗ.
- Грантові програми міжнародних фондів для проведення наукових досліджень.
- Стажування у міжнародних міжурядових інституціях.
- Правові та організаційні питання навчання і проживання в країнах-членах
Шенгенської угоди.
Місце і дата проведення заходу: 11- 15 листопада 2012року.
Коротка програма:
- Презентація Центрального Європейського Університету;
- Візит у Віденський університет;
- Ознайомлення із грантодавцями, які фінансують навчання та проведення досліджень
у провідних європейських ВНЗ;
- воркшоп: «Очікування грантодавців від кандидатів. Як скласти конкурентний
аплікаційний пакет документів»;
- інформаційна зустріч у штаб-квартирі ООН;
- брифінг на тему правових і організаційних моментів проживання та навчання у
Европі;
- екскурсійна програма з оглядом об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО;
- відвідання палацово-паркового комплексу родини Габзбургів «Шенбрунн»;
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- інтеграційна вечірка .
Умови участі: подання заявки.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти і молоді спеціалісти з України,
зацікавлені у навчанні та/або проведенні наукових досліджень в Європі.
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Останній термін подання заявки: 22 жовтня 2012року.
Додаткова інформація:

Організатори забезпечують: проїзд автобусом євро-класу за маршрутом ЛьвівБудапешт-Відень-Львів; проживання дві ночі в готелі категорії 3* із сніданками
(«шведський стіл»), методологічно-навчальну програму та роздаткові матеріали;
екскурсійну програму; інтеграційно-розважальні заходи; диплом, що засвідчує участь
у проекті.
Огранізаційний внесок для учасників проекту складає: 170 Євро + 500 грн
(завдаток).
Контакти: info@imans.com.ua , тел.: +38 096 820 7585 к.е.н. Маряна Сорока
Сайт:

Інститут

міжнародної

академічної

та

наукової

співпраці

( http://imans.com.ua/ ).
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Міжнародний освітній семінар у Варшаві
Організатор: Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці.
Мета: популяризація академічної мобільності українців на арені міжнародної
освіти.
Пріоритетні галузі:
Стипендії для українських студентів на навчання у провідних польських ВНЗ.
Грантові програми міжнародних фондів для проведення наукових досліджень.
Стажуваня у міжнародних міжурядових інституціях.
Місце і дата проведення заходу: 18 – 22 листопада 2012 року.
Коротка програма:
- Презентація міжнародних грантодавців, які фінансують навчання у провідних
польських ВНЗ (Студіум Східної Європи);
- Воркшоп: «Як скласти конкурентний аплікаційний пакет документів. Очікування
грантодавців від кандидатів» (Варшавський університет);
- Інформаційна зустріч в Сеймі (парламенті) Польщі;
- Брифінг на тему правових і організаційних моментів проживання та навчання у
Польщі (Варшавський університет);
- Індивідуальні зустрічі з польськими науковцями з метою налагодження наукової
міжнародної співпраці;
- Екскурсійна програма з оглядом об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.
- Інтеграційна вечірка з польськими студентами та молодими науковцями.
Умови участі: подання заявки.
Цільова
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аудиторія: студенти, аспіранти і молоді спеціалісти з України

зацікавлені у навчанні та /або проведенні наукових досліджень у Польщі.
Останній термін подання заявки: при подачі заяв до 15 жовтня 2012 року –
100 Євро + 500 грн (завдаток);
при подачі заяв до 28 жовтня 2012 року – 120 Євро + 500 грн (завдаток).
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Додаткова інформація:

Приймаюча сторона забезпечує: проїзд автобусом євро-класу за маршрутом
Львів-Варшава-Львів; проживання дві ночі в готелі Варшавського Університету із
сніданками, методологічно-навчальну програму та роздаткові матеріали, екскурсійну
програму, інтеграційно-розважальні заходи, дипломи, що засвідчують участь у заході.
Контакти: info@imans.com.ua , тел.: +38 096 820 7585 к.е.н. Маряна Сорока
Сайт:

Інститут

( http://imans.com.ua/ ).

міжнародної

академічної

та

наукової

співпраці
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника, надішліть
повідомлення на нашу електронну адресу
та додайте коротку інформацію про себе
та свою організацію (прізвище, ім’я, назва
організації, ваша посада, електронна
адреса, контактний телефон).
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НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

