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o Ідеї 
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o Можливості 
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Відкриті конкурси 
 

Нижче знаходиться інформація щодо всіх відкритих конкурсів за програмами РП7. 
 

o Співпраця 
 

Тема Ідентифікатор 
конкурсу 

Назва конкурсу Кінцевий 
термін подачі 
заявок 

Публікація на сайті 
CORDIS 

Енергетика FP7-ENERGY-
2011-2 

Energy Call Part 
2 

2011-04-07 http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=U
serSite.FP7DetailsCallPag
e&call_id=342  

ІКТ FP7-ICT-2011-C FET Open 2013-03-12 http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=U
serSite.FP7DetailsCallPag
e&call_id=319  

Транспорт FP7-SST-
CIVITAS-2011-
MOVE 

FP7- 
SUSTAINABLE 
SURFACE 
TRANSPORT 
(SST)-2011-
MOVE-1 

2011-04-12 http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=U
serSite.FP7DetailsCallPag
e&call_id=374  

ІКТ FP7-ICT-2011-
SME-DCL 

SME Initiative on 
Digital Content 
and Languages 

2011-04-28 http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=U
serSite.FP7DetailsCallPag
e&call_id=392  

Спільна 
технологічна 
ініціатива  

SP1-JTI-CS-
2011-01 

Clean Sky JTI 
2011-01 

2011-05-03 http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=U
serSite.FP7DetailsCallPag
e&call_id=398  

Спільна 
технологічна 
ініціатива 

ENIAC-2011-1 ENIAC Call 4 - 
2011 

2011-04-21 http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=U
serSite.FP7DetailsCallPag
e&call_id=391  

 
 

o Ідеї 
 

Європейськ
ий 
дослідний 
центр 

ERC-2011-
ADG_20110406 

ERC Advanced 
Investigators 
Grant 

2011-04-06 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/i
ndex.cfm?fuseaction=UserSite
.FP7DetailsCallPage&call_id=
386  

Європейськ
ий 
дослідний 
центр 

ERC-2011-PoC Call for proposals 
for ERC Proof of 
Concept 

2011-06-15 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/i
ndex.cfm?fuseaction=UserSite
.FP7DetailsCallPage&call_id=
389  
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o Люди (програма «Марі Кюрі») 
 

Марі Кюрі FP7-PEOPLE-
2011-CIG 

MARIE CURIE 
CAREER 
INTEGRATION 
GRANTS (CIG) 

2011-09-06 http://cordis.europ
a.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=U
serSite.FP7Detail
sCallPage&call_id
=379  

Марі Кюрі FP7-PEOPLE-
2011-NCP 

Trans-national 
cooperation 
among NCPs 

2011-06-22 http://cordis.europ
a.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=U
serSite.FP7Detail
sCallPage&call_id
=394  

Марі Кюрі FP7-PEOPLE-
2011-IOF 

MARIE CURIE 
INTERNATIONAL 
OUTGOING 
FELLOWSHIPS 
FOR CAREER 
DEVELOPMENT 
(IOF) 

2011-08-11 http://cordis.europ
a.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=U
serSite.FP7Detail
sCallPage&call_id
=397  

Марі Кюрі FP7-PEOPLE-
2011-IEF 

MARIE CURIE 
INTRA-
EUROPEAN 
FELLOWSHIPS 
FOR CAREER 
DEVELOPMENT 
(IEF) 

2011-08-11 http://cordis.europ
a.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=U
serSite.FP7Detail
sCallPage&call_id
=395  

Марі Кюрі FP7-PEOPLE-
2011-IIF 

MARIE CURIE 
INTERNATIONAL 
INCOMING 
FELLOWSHIPS 
(IIF) 

2011-08-11 http://cordis.europ
a.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=U
serSite.FP7Detail
sCallPage&call_id
=396  

 
 
o Можливості 
 
На сьогоднішній день конкурси програми «Можливості» ще не відкрито. 
 
o Євратом 
 

Ядерне 
розщеплення 
і захист від 
радіації 

FP7-Fission-
2011 

Nuclear Fission  
and Radiation  
Protection 
 

2011-04-07 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ind
ex.cfm?fuseaction=UserSite.FP7
DetailsCallPage&call_id=348  
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Заплановані конференції 
 

Конференції та семінари, які заплановані для проведення в Україні. 
 

• «Мобільність: індивідуальні грантові програми» (Київ) – 13 квітня 2011 

• «Розбудова потенціалу для посередницьких інституцій(ТППУ, УАМК і т.і.)» 

(Київ) – 18-19 квітня 2011 

• «Співпраця, мобільність і грантові схеми підтримки фундаментальної науки 

в галузі біотехнологій» (Одеса) – 11 травня 2011 

• «Підготовка проектних пропозицій РП7: "Сприяння участі МСП у РП7 з 

досліджень і технологічного розвитку"» (Львів) – 11-12 травня 2011 

• «Енергетика, малі та середні підприємства (МСП)» (Донецьк) – 26-27 

травня 2011 

• «Підготовка, оцінка і впровадження проектів РП7: адміністративні, фінансові 

та правові аспекти» (Харків) – 3 червня 2011 

• «Нанонауки, нанотехнології, матеріали і нові виробничі технології (NMP)» 

(Київ) – 16 червня 2011 

• Інформаційний день «Енергетика. Навколишнє середовице» (Київ)- 20 

червня 2011 

 
За відкриттям реєстраційного періоду слідкуйте на сайтах: www.fp7-nсp.kiev.ua та 

http://www.jso-era.org . 

 
 
Конференції та семінари, які заплановані для проведення за кордоном. 
 

• «Курс менеджменту проектів» (Будапешт, Угорщина) – 13-15 квітня 2011  

Реєстрація - http://www.eutrainingsite.com/apply99 , відкрита 

• «Технології мікро-нано пресування» (Лінгбі, Данія) – 27 квітня 2011  

Реєстрація  - 

http://www.atv-semapp.dk/arr2011/110427_MiNaMould/regform_110427_e.php, до 14 

квітня 2011 

• «Російський форум у рамках WASSER BERLIN INTERNATIONAL» (Берлін, 

Німеччина) – 3 травня 2011  
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Реєстрація - http://www.wasser-berlin.de/englisch/Congress-and-

Events/Registration/index.html, до 20 квітня 2011  

• «Інноваційний конгрес у рамках Четвертого економічного форуму в м. Астана» 

(Астана, Казахстан) – 3-4 травня 2011  

Реєстрація - http://www.increast.eu/upload/0312881001299658847.pdf, відкрита 

• «П’ятий міжнародний форум «Від науки до бізнесу» (Санкт-Петербург, Росія) – 

11-13 травня 2011  

Реєстрація - http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=184&scene=1, відкрита 

• «Біоіндустрія 2011» (Санкт-Петербург, Росія) – 17-19 травня 2011  

Реєстрація - http://bio.lenexpo.ru/en/node/24703, до 20 квітня 2011  

• «День інформаційних і комунікаційних технологій 2011» (Будапешт, Угорщина) – 

19-20 травня 2011  

Реєстрація - http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/bud11/register.cfm, 

відкрита 

• «Тренінг з заздалегідь організованими зустрічами у рамках Дня інформаційних і 

комунікаційних технологій 2011» (Будапешт, Угорщина) – 19-20 травня 2011  

Реєстрація - http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/bud11/register.cfm, 

відкрита 

• «П’ята міжнародна наукова конференція з військової механіки, питань захисту і 

оборони та технологій подвійного використання - MILEX 2011» (Мінськ, Білорусь) – 

25-26 травня 2011  

Реєстрація - http://www.belisa.org.by/en/actions/conference/MILEX-2011en.html, до 

10 травня 2011  

• «Другий інноваційний форум Росія-ЄС» (Лаппеенранта, Фінляндія) – 25-26 

травня 2011  

Реєстрація - http://www.eurussiainnoforum.com/registration, до 30 квітня 2011  

• «Адаптація до зміни клімату. Вивчення питання у регіоні Балтійського моря» 

(Гамбург, Німеччина) – 31 травня 2011  

Реєстрація - http://www.baltex-research.eu/bsssc/registration.html, до 30 квітня 2011  

• «ЄвроНаноФорум 2011» (Будапешт, Угорщина) – 30 травня - 1 червня 2011  

Реєстрація - http://www.euronanoforum2011.eu/registration, відкрита 

• «Соціальні та приватні аспекти мобільності» (Швеція) – 6 червня 2011  
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Реєстрація - http://spm2011.modap.org/registration, відкриття незабаром 

• «Відкритий інформаційний день за пріоритетом Здоров’я» (Брюссель, Бельгія) – 9-

10 червня 2011  

Реєстрація - http://ec.europa.eu/research/health/events-05_en.html, відкриття 

незабаром 

 

Корисні сайти для пошуку партнерів 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html  

http://www.ideal-ist.net/partner-search  

http://www.st-gateukr.eu/en/577.php  

http://tempus.org.ua/uk/partners-search.html  

http://www.jso-era.org/ua/searchpartners.html  

 

 

 


