ВЕБІНАР
на тему: «Грантові можливості програми Горизонт Європа»
Мета:
активізувати проєктні ініціативи працівників науково-дослідних установ та ЗВО в
межах грантової програми Горизонт Європа та ознайомити науковців із
можливостями академічних обмінів.
Цілі:
1. Підвищити обізнаність працівників науково-дослідних установ та ЗВО про
можливості залучення грантового фінансування за програмою Горизонт Європа.
2. Ознайомити українських дослідників з наявними конкурсами за напрямами «Дії
Марії-Склодовської Кюрі».
3. Надати інформацію про доступні конкурси «Нанотехнології, нові матеріали та
виробничі процеси», а також практичну підтримку від проєкту FIT-4-NMP.
4. Окреслити реалізацію дослідницьких та інноваційних проєктів із розробки й
використання цифрових технологій.
Цільова аудиторія:
науково-дослідні працівники, викладачі, інноватори та розробники інноваційних
технологій і сервісів.
Організатори:
Проєктний
офіс
Національного
університету “Львівська
політехніка”
(https://po.lpnu.ua), у співпраці з проєктом FIT-4-NMP (https://www.fit-4-nmp.eu/);
Національні
контактні
пункти
програми
Горизонт-2020/Європа:
“Інформаційно-комунікаційні технології” та “Дії Марії Кюрі для розвитку навичок,
навчання та кар’єри”.

Дата: 5 травня 2022 року
Час: 15:00 - 17:30 год

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ
Тема 1. «Огляд програми Горизонт Європа»
Доповідач: Назарій Андрущак (Проєктний офіс Львівської політехніки) (20 хв)

Тема 2. «Можливості програми Дії Марії-Склодовської Кюрі»
Доповідач: Галина Лазько (НКП “Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та
кар’єри”) (20 хв)

Тема 3. «Історії успіху українців в програмі Горизонт 2020 по MSCA»
Доповідачі: Анатолій Андрущак, Павло Стахіра (Національний університет “Львівська
політехніка” (20 хв)

Тема 4. «Як знайти фінансування для створення і використання цифрових
технологій у конкурсах програми Горизонт Європа та інших програм ЄС»
Доповідач: Іван Кульчицький (НКП “Інформаційно-комунікаційні технології”) (20 хв)

Тема 5. «Огляд нових конкурсів за напрямом Нанотехнології, нові матеріали та
виробничі процеси (NMP)» (20 хв)
Доповідач: Анна Змієвська (представник координатора проекту FIT-4-NMP,
Іntelligentsia Consultants Sarl, Luxembourg)

Тема 6. «Історії успіху українців в програмі Горизонт 2020 за напрямком NMP»
Доповідач: TBD (10 хв)

Тема 7. «Можливості практичної підтримки проекту FIT-4-NMP»
Доповідач: Марина Гороховатська (учений секретар, Науково-організаційний відділ
Президії НАН України, партнер проекту FIT-4-NMP) (10 хв)

Q&A (20 хв)

