Проект The BILAT - UKR*AINA оголошує Конкурс на отримання
грантів на відрядження (travel grants) для українських дослідників з
метою підготовки проектних пропозицій для участі в конкурсах
програми ЄС «Горизонт 2020»
У рамках проекту BILAT – UKR*AINA проводиться конкурс на
отримання грантів для українських дослідників, які мають намір брати участь
у конкурсах програми «ГОРИЗОНТ2020» за такими пріоритетними
напрямами:
1. Новітні матеріали та технології (New materials and processing
technologies).
2. Інформаційні та комунікаційні технології (Information and
communication technologies).
3. Біотехнології (Biotechnologies).
4. Аеронавтика (Aeronautics).
Ці чотири напрями є пріоритетними, але гранти можуть надаватись і за
іншими тематичними напрямами Програми «ГОРИЗОНТ2020», оскільки
кожна подана пропозиція розглядатиметься на індивідуальній основі.
Десять грантів покриватимуть витрати на відрядження українських
учених до країни ЄС із метою проведення ділових зустрічей і консультацій з
керівником консорціуму проекту, який буде подано на конкурси Програми
«ГОРИЗОНТ», відкриті на дату подання пропозицій.
Головна умова участі в конкурсі – наявність офіційного запрошення від
керівника консорціуму до українського вченого (колективу) для участі в
такому проекті, а також експертний висновок про можливість відкритої
публікації поданих матеріалів від установи – місця роботи українського
учасника (за стандартною формою установи).
Анкети на отримання гранту на відрядження приймаються до 10 червня
ц. р. Додаткову інформацію можливо отримати в Національному
контактному пункті Програми «Горизонт2020» – «Програми Дій ім. Марії
Складовської-Кюрі».
В Україні діє мережа Національних контактних пунктів програми
«Горизонт2020»
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact
_points.html#c,contact=country/sbg/Ukraine/1/1/0&function_details..function_abb
r/sbg//1/1/0&+contact_name/asc , представники якої можуть допомогти знайти
партнерів та керівників проектів для участі в конкурсах програми ЄС
«Горизонт 2020», а також підготувати проекту пропозицію.
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ЄС з досліджень, технологічного розвитку та демонстрацій за грантом
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