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Діючі конкурси РП7
20 липня 2011 року Європейська Комісія опублікувала нові конкурси на 2012 рік.
Нагадаємо, що від тепер конкурси публікуються на новому порталі для учасників РП7
(Research Participant Portal) -http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls.
Нижче знаходиться інформація щодо всіх діючих конкурсів за програмами РП7.
o Співпраця
Інформаційні і комунікаційні технології

Енергетика

Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату)

➣

Пошуки партнерів: пропозиції щодо співробітництва за пріоритетом

Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату), конкурси 2012 на сайті
НІП/України: www.fp7-ncp.kiev.ua
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Продукти харчування, сільське господарство, рибальство, біотехнології

Здоров’я

Загальна діяльність

Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали і технології

Соціо-економічні і гуманітарні науки

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій
National Information Centre for Ukraine-EU S&T Cooperation
Адреса: офіс 801, вул. Горького 180, Київ, 03680
Телефон: +38 (044) 529 0332
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
www: www.fp7-ncp.kiev.ua

Транспорт (включаючи аеронавтику)

Космос

Безпека

Спільна технологічна ініціатива

o Ідеї
Європейський дослідницький центр
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o Люди (програма «Марі Кюрі»)

o Можливості
Дослідницькі інфраструктури

Малі та середні підприємства

Регіони знань

Наука у суспільстві

Підтримка розвитку політики у галузі досліджень

Міжнародне співробітництво (INCO)
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Дослідницький потенціал

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

Для того, аби мати повну інформацію щодо конкурсів, слід ознайомитися з
Інформаційним пакетом, який містить наступні документи: Guide for Applicants
(інформація щодо правильного заповнення проектної заявки та її подачі для
оцінювання), Work Programme 2012 (загальна робоча програма на 2012 рік та робоча
програма по окремим пріоритетам), FP7 factsheets (загальна інформація про рамкову
програму та кожен пріоритет окремо), Call fiche (детальна інформація щодо певного
конкурсу).

Заплановані конференції
Конференції та семінари, які заплановані для проведення в Україні.
•

Семінар «Енергетика» - 6-7 жовтня 2011 (Івано-Франківськ)

•

USCPS-5: V Ukrainian scientific conference on physics of semiconductors – 9-15
жовтня 2011 (Ужгород)

•

Семінар «Адміністративні аспекти РП7» - 13 жовтня 2011 (Запоріжжя)

•

Практичний семінар «СІР та майбутні можливості» - 17 жовтня 2011
(Київ)

•

Workshop: `Ukrainian S&T infrastructure: development and perspectives for UAEU cooperation´ - 20 жовтня 2011 (Київ)

•

Інформаційний день «РП7 пріоритети "Наука в суспільстві" і "Соціальноекономічні та гуманітарні науки"» - 21 жовтня 2011 (Київ)
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•

Практичний семінар «Підготовка, оцінка і впровадження проектів РП7:
адміністративні, фінансові та правові аспекти» - 21 жовтня 2011 (Одеса)

•

Практичний семінар «Участь науковців області у РП7: відкриті
можливості, ефективність і перспективи» - 24-26 жовтня 2011
(Запоріжжя)

•

3rd Bi-annual Black Sea Scientific Conference – 31 жовтня-4 листопада 2011
(Одеса)

•

AQUA UKRAINE, International Water Forum – 8-11 листопада 2011 (Київ)

•

Заключна конференція «Результати і напрацювання Проекту JSO-ERA» 10 листопада 2011 (Київ)

•

Тренінг для Національних Контактних Пунктів – 11 листопада 2011 (Київ)

•

Практичний семінар «Система НКП» - початок грудня 2011 (Київ)

За відкриттям реєстраційного періоду слідкуйте на сайтах http://www.fp7nсp.kiev.ua та http://www.jso-era.org .

Конференції та семінари, які заплановані для проведення за кордоном.
•

European Congress for Small and Medium-Size Enterprises – 6-7 жовтня
2011 (Катовіце, Польща)

•

Meeting of the Permanent Partnership Council EU – Russia – 10 жовтня
2011 (Варшава, Польща)

•

German-Russian Forum Biotechnology – 10 жовтня 2011 (Ганновер,
Німеччина)

•

Info Day on the 2012 Researchers´ Night call for proposals – 10 жовтня
2011 (Брюссель, Бельгія)

•

BIOTECHNICA 2011 – 11-13 жовтня 2011 (Ганновер, Німеччина)

•

4th International Scientific Conference on Energy and Climate Change – 1314 жовтня 2011 (Афіни, Греція)
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•

International Conference: `The EU and Russia: Paths of Modernization´ - 2425 жовтня 2011 (Томськ, Росія)

•

ManuFuture 2011 conference – 24-25 жовтня 2011 (Вроцлав, Польща)

•

EU-Russian Open Days – 24-25 жовтня 2011 (Відень, Австрія)

•

KHIMIA 2011: 16th International Exhibition for the Chemical Science and
Industry – 24-27 жовтня 2011 (Москва, Росія)

•

SOFTOOL 2011 – 25-28 жовтня 2011 (Москва, Росія)

•

`WaterTech 2011´ and `AgroWorld Kazakhstan 2011´ - 1-4 листопада 2011
(Алмати, Казахстан)

•

4th Policy Stakeholders Conference: `EU-EECA Cooperation in Research
and Innovation: The way towards 2020´ - 15-16 листопада 2011 (Варшава,
Польща)

За

відкриттям

реєстраційного

періоду та

додатковою

інформацією

щодо

конференцій слідкуйте на сайті http://www.increast.eu/en/703.php.

Конкурс на заміщення додаткових вакантних місць експертів РП7

Генеральний директорат з виробництва та індустрії і Виконавче
агентство з досліджень (Research Executive Agency (REA), відповідальне за
впровадження програми Безпека, проводять конкурс на заміщення додаткових
вакантних місць експертів для оцінювання проектних заявок, поданих у цьому році
в конкурсі SEC-2012 (пріоритет Безпека).
Генеральний

директорат

і

REA

зацікавлені

головним

чином

у

кінцевих

користувачах і представниках державних організацій. Однак, шанси мають й інші
експерти, особливо, якщо вони представляють приватний сектор. Бути експертом
РП7 є чудовою нагодою дізнатися чим саме проектні заявки звертаюсь увагу ЄК на
себе для отримання фінансування. Також це є можливістю для співпраці з іншими
експертами.
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Щоб збільшити свої шанси, переконайтесь, що ваша заявка на участь у конкурсі
містить ключові слова, використані в описі тем конкурсу SEC-2012.
Детальна інформація і реєстрація для участі у конкурсі:
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.RegForm.

Публічні консультації в рамках Європейської Області Досліджень

13 вересня 2011 року за сприяння ЄС було відкрито публічні
консультації у рамках Європейської Області Досліджень.
Метою консультацій є об’єднання державного і приватного секторів для
взаємовигідного і плідного співробітництва у глобальному вимірі. Кінцевою метою
є створення єдиного ринку, який задовольнятиме всі економічні і суспільні потреби
нашого часу. Таким чином, зміцнення європейської дослідницької системи є одним
із ключових факторів, який пришвидшить аналіз наступних питань: кар’єра
науковців і їх мобільність, дослідницькі інфраструктури, транскордонна співпраця
діячів науки і інновацій, циркуляція знань, міжнародне співробітництво, тощо.
Результати консультацій дадуть можливість Європейській Комісії звернути увагу
на головні аспекти у процесі підготовки Робочої програми на 2012 рік для
Європейської Області Досліджень.
Консультації

відкриті

до

30

листопада

2011

року

за

адресою

http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm.
Розділ Запитання та відповіді:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/597&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
Прес-реліз консультацій:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1025&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Україна і Східне партнерство
29-30 вересня 2011 року у м. Страсбург відбувся Самміт Східного партнерства.
Верховний Представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки, ВіцеПрезидент ЄК

Кетрін Ештон, представила бачення ЄК стосовно досягнутих

результатів, а також подальшого розвитку співробітництва з країнами східного
партнерства:

«У травні 2009 року було започатковано Східне партнерство, як інструмент
для політичної асоціації і економічного зростання шести пострадянських країн –
Арменії, Азербайджану, Бєларусі, Грузії, Молдови і України. За останні два роки
відбувся грандіозний прогрес у зміцненні білатеральних відносин з нашими
партнерами.
В цьому році ми плануємо закінчити процес переговорів щодо Угоди про
асоціацію України, включно з Вільною зоною торгівлі. Також планується
розпочати переговори про Вільну зону торгівлі з Молдовою і Грузією, якщо вони
зроблять відповідні зміни.
Мобільність є ще однією прогресуючою областю. Впроваджуються Плани дій
стосовно візового режиму з Україною і Молдовою, а кілька місяців тому
розпочато спрощений візовий режим з Грузією. Також планується розпочати
подібні переговори з Арменією, Азербайджаном і Бєларуссю в найближчий час.
Східне партнерство будується на взаємному дотриманні основ демократії,
прав людини і верховенства закону.
ЄС докладатиме більше зусиль для підтримки наших партнерів на їхньому
шляху до реформ. Мається на увазі більше фінансової підтримки, плідна
політична співпраця і глибша економічна інтеграція. Це те, що ми називаємо
«більше заради більшого» »1.

1

Catherine Ashton, Statement ahead of the Eastern Partnership Summit, SPEECH/11/609.
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Корисні сайти для пошуку партнерів
Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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
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