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Європейська Рада Досліджень 

Європейська Рада Досліджень (ЄРД) – перша загальноєвропейська фондуюча 
організація, що була заснована у 2007 році в рамках 7-ї рамкової дослідницької 

програми. 

 

Діяльність спрямована на підвищення динамічного характеру, творчої 
складової і досконалості європейських досліджень.  

За рахунок проведення конкурсів із проведенням експертизи, найкращі 
дослідники отримують підтримку своїх проектів для представлення їх у Європі. 

 

ЄДР наразі є частиною 'Excellent Science' - програми Horizon 2020, нової 
програми ЄС з наукових досліджень та інновацій.  

Загальний бюджет ЄДР на період 2014-2020 складає 13,1 млрд €. (на 60% 
більше FP7). 



Європейська Рада Досліджень 

• ЄРД представляє 17% всього бюджету програми ГОРИЗОНТ-2020 (13,1 
млрд. євро з 77 млрд. євро) 

• Загальний щорічний бюджет в 2016 році склав майже 1, 7 млрд. євро, 
з 2016 року суми грантів збільшуються щороку 

• З 2007 року було відібрано та профінансовано 6 500 проектів з 62 000 
запитів 

• Грантооримувачі ЄРД отримували визначні нагороди, включаючи 6 
Нобелевських премій, 3 Галузеві медалі, 5 Нагород Вольфа та інші 

• Налічується більше 40 000 публікацій із посиланням на підтримку ЄРД 
в міжнародних рецензованих журналах на кінець 2015 року 

• Більше 70% проектів, в рамках незалежного дослідження зробили 
наукові відкриття або досягли значних успіхів 



Основні засади грантової підтримки ЄРД 

1. Жодних обмежень віку, 
національності, країни проживання 
 

2. Публікації у відкритому доступі 
 

3. Гендерний баланс 
 

4. Етичні засади 
 

5. Цілісність дослідження  



Гранти Європейської Ради Досліджень 

1. Starting Grant 

2. Consolidator Grant 

3. Advanced Grant 

4. Proof of Concept Grant 



1. Starting Grant 

Учасникові конкурсу має бути присуджено перший ступінь 
доктора філософії від 2-х до 7-ми років тому на 1 січня 2018 

року (з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року). 

Час присудження ступеню може бути змінений в залежності 
від певних належним чином задокументованих обставин* 

Розмір гранту 

Максимальна сума гранту 1 500 000 Євро на 5 років 

Проте можуть бути передбачені додаткові кошти у розмірі 
до 500 000 Євро 

Роботу над проектом має бути розпочато протягом 6 місяців 
після отримання запрошення ЄРД 



Вимоги до здобувача гранту: 

1. До 5 публікацій в провідних міжнародних рецензованих і 
міждисциплінарних наукових журналах та/або в провідних 
міжнародних рецензованих журналах, рецензованих матеріалах 
конференцій та/або монографіях із відповідного напряму 
досліджень, виділяючи одноосібні (як основний автор) або без участі 
у співавторах керівника дисертаційної роботи (належним чином 
оформлені посилання, бібліометричні показники так само мають 
бути зазначені) 
 

2. Дослідницькі монографії та будь-які їх переклади 
 

3. Отримані патенти 
 

4. Презентації на конференціях міжнародного рівня та/або участь у 
міжнародних школах 
 

5. Призи/нагороди/членство в академіях 

 



2. Consolidator Grant 

Учасникові має бути присуджено перший ступінь доктора 
філософії від 7-ми до 12-ти  років тому на 1 січня 2018 року  

(з 1 січня 2006 року до 1 січня 2011 року). 

Час присудження ступеню може бути змінений в залежності 
від певних належним чином задокументованих обставин. 

Розмір гранту 

Максимальна сума гранту 2 000 000 Євро на 5 років 

Проте можуть бути передбачені додаткові кошти у розмірі 
до 750 000 Євро 

Роботу над проектом має бути розпочато протягом 6 місяців 
після отримання запрошення ЄРД  

  



1. До 10 публікацій в провідних міжнародних рецензованих і 
міждисциплінарних наукових журналах та/або в провідних 
міжнародних рецензованих журналах, рецензованих матеріалах 
конференцій та/або монографіях із відповідного напряму досліджень, 
виділяючи одноосібні (як основний автор) або без участі у співавторах 
керівника дисертаційної роботи (належним чином оформлені 
посилання, бібліометричні показники так само мають бути зазначені) 
 

2. Дослідницькі монографії та будь-які їх переклади 
 

3. Надані патенти 
 

4. Презентації на конференціях міжнародного рівня та/або участь у 
міжнародних школах 
 

5. Призи/нагороди/членство в академіях. 

 

Вимоги до здобувача гранту: 



3. Advanced Grant 

Очікується, що дослідник-запитувач має бути активним 
науковцем із значним науковим здобутком за останні  

10 років 
 

Розмір гранту 

Максимальна сума гранту 2 500 000 Євро на 5 років 

Проте можуть бути передбачені додаткові кошти у розмірі 
до 750 000 Євро 

 

Роботу над проектом має бути розпочато протягом 6 місяців 
після отримання запрошення ЄРД  



Вимоги до здобувача гранту (1): 

1. 10 одноосібних публікацій (як основний автор; або як співавтор) в провідних 
міжнародних рецензованих міждисциплінарних наукових виданнях, та/або в 
провідних міжнародних рецензованих журналах та рецензованих матеріалах 
конференцій за відповідним напрямком 

 

2. 3 вагомі дослідницькі монографії, з яких хоча б одна є перекладеною іншою 
мовою. Ця вимога є релевантною до наукового напрямку, відповідно якого 
публікація монографії є нормою (наприклад, гуманітарні та соціальні науки) 

 

3. 5 патентів 

 

4. 10 презентацій за запрошенням на зарекомендованих міжнародних 
конференціях та школах 

 

5. 3 дослідницькі експедиції очолювані науковим керівником, що подає грант 
 

 



6. 3 зарекомендовані міжнародні конференції або конгреси, до 
роботи яких  запитувач був залучений як організатор – учасник 
програмного або організаційного комітету 

 
7. Міжнародне визнання через наукові та мистецьки призи/нагороди, 

участь у визначних Академіях, авторське свідоцтво (наприклад, 
архітектурний або інженерний дизайн, методи та засоби) 

 
8. Значна участь у кар’єрі провідних дослідників 
 
9. Визнане лідерство в індустріальній інновації. 

Вимоги до здобувача гранту (2): 



4. Proof of Concept Grant 

Гранти розраховані на дослідників, що вже 
отримували фінансову підтримку досліджень 

за грантами ЄРД 



Proof of Concept Grant 

Сума гранту – 150 000 Євро на період 18 
місяців 

 

Дослідник, чиї запити в рамках грантів у 2016 
та 2017 році було відхилено не можуть брати 

участь у цьому конкурсі на 2018 рік 



Форма запиту 

Адміністративні форми є невід'ємною 
частиною запиту і поділені на 5 секцій: 

1. Загальна інформація (General information) 

2. Інформація про організації-учасників 
(Administrative data of participating 
organizations) 

3. Бюджет (Budget) 

4. Етичні питання (Ethics) 

5. Особливі питання (Call specific questions) 



Загальна інформація  
(General information) 







Principal Investigator 







Оцінка проектів 
1. Два рівні оцінки проекту 

 

2. Запити оцінюються учасниками експертної 
панелі та зовнішніми експертами 
 

3. Кожен запит оцінюється щонайменше 3 
експертами 
 

4. Остаточне рішення щодо надання фінансування 
приймається на зустрічі в Брюсселі 
 

5. Кожен здобувач отримує резюме із коментарями 
експерта 



Виключення незалежних експертів за 
проханням здобувача 

За правилами подання запиту здобувач може 
оформити прохання щодо виключення 3 експертів 

(4 експертів для Synergy Grant) із загального 
переліку за напрямком для проведення експертизи 

його проекту. 

 

Ця інформація надається на етапі подання запиту за 
формою 



Два рівні оцінки проекту 

 

1 рівень – оцінка Резюмованого викладу 
проекту (5 сторінок) та CV 

 

2 рівень – оцінка B1 та B2 (інтерв'ю з 
експертами в Брюсселі тільки для  

StG та CoG) 

  



Результати оцінки проектів 

1 рівень 

C 
 проект не переходить на 2 рівень оцінки 
 повторне подання проекту можливе тільки за 2 

роки 

B 
 проект отримує добрі відгуки, але не переходить 

на рівень оцінки 
 повторне подання проекту можливе тільки за 1 

рік 

A  проект переходить на 2 рівень оцінки 

2 рівень 
B 

 проект тільки частково відповідає критеріям 
відповідності, і тому не може бути рекомендованим до 
фінансування 

 можливе повторне подання проекту 

A  чудовий проект 
 рекомендується до фінансування в рамках бюджету 



Обмеження 

1. Дослідник (Principal Investigator), чий запит було 
віднесено до категорії В на першому або 
другому етапах оцінки (step 1 or step 2) не може 
подати новий запит на відповідний конкурс у 
2019 році.  
 

2. Дослідник чий запит було віднесено до категорії 
С на першому етапі оцінки проектів Synergy Grant 
у 2018 році не може подавати запити у 2019 році 
на Starting, Consolidator, Advanced or Synergy 
Grants та на  Synergy Grant у 2020 році. 



Обмеження 
1. Дослідник (Principal Investigator) може подавати запити на різні 

конкурси в рамках робочої програми, але лише перша заявка, що 
відповідає умовам конкурсу буде оцінюватись. 
 

2. Дослідник, чий запит було віднесено до категорії А або В на другому 
етапі оцінки проектів у 2018 році (Starting, Consolidator or Advanced 
Grant calls) може подавати відповідні запити у 2019 році. 
 

3. Якщо запит було віднесено до категорії В вже на першому етапі оцінки 
у 2018 році (Starting, Consolidator or Advanced Grant calls) не може 
подавати запити на відповідні гранти у 2019 році, але може подати 
запит на Synergy Grant 2019. 
 

4. Дослідник, чий запит було віднесено до категорії С у 2017 або у 2018 
році (Starting, Consolidator or Advanced Grant calls), він не може 
подавати відповідні запити у 2019 році, але може подати запит на 
Synergy Grant 2020. 
 

5. Дослідник, чию заявку було відхилено, не може подавати запити на 
гранти 2018 року. 



До оголошення конкурсу 

Якщо ви зацікавлені в поданні запиту на грант.  

Перед тим, як конкурс буде анонсовано на Participants Portal: 

 

1. Оберіть грант, що краще за все корелюється із 
Вашими можливостями. 

 

2. Визначте організацію, на базі якої Ви би хотіли 
виконувати свої дослідження та з ким. 

 

3. Зверніться до НКП у Вашій країні. НКП здійснює 
підтримку проектів на протязі усього процесу 
подання запиту. 

 



Коли конкурс оголошено 

1. Прочитайте уважно допоміжну документацію для здобувачів. 
 

2. Зв’яжіться із організацією і зберіть всю необхідно інформацію для 
заповнення форми запиту. 
 

3. Почніть писати запит достатньо зарані, що встигнути завершити до 
кінцевого терміну прийому запитів. В той же час НКП може здійснити 
попередній перегляд Вашого запиту та надати відповідні 
рекомендації. Так само ці рекомендації Вам можуть надати Ваші 
колеги та керівники. 
 

4. Добре ознайомтесь із сервісами подання запитів на Participant Portal. 
Всі запити подаються в електронній формі на цьому порталі. 
Заповнивши заявку Ви можете повертатися до неї і вносити 
корективи до кінцевого терміну подання запиту. 
 

5. Не пропустіть кінцевого терміну подання запиту. Вони є абсолютно 
жорсткими без жодних можливих змін. 



Ви подали запит на конкурс, що далі? 

1. Ви отримаєте електронною поштою підтвердження того, 
що Ваш запит було успішно зареєстровано. 
 

2. ЄРД спочатку перевірить Ваш запит на відповідність 
умовам конкурсу. 
 

3. Експерти оцінюють всі пропозиції. 
 

4. За 4-5 місяців після кінцевого терміну подання запиту, Ви 
отримаєте повідомлення із інформацією щодо оцінки 
Вашого проекту. 
 

5. Для того, щоб відстежувати процес оцінки проектів, Ви 
можете переглянути часові рамки процесу проходження 
відповідних процедур щодо запиту. 

 



Рекомендації для написання успішного запиту 

1. Уважно опрацьовувати інформацію по обраним запитам 

2. Ознайомитися з інформацію щодо оцінки проектів 

3. Зрозуміла мета та очікувані результати 

4. Надати пояснення щодо новизни проекту, чому 
необхідно підтримати Ваш проект і в який спосіб він 
заповнить прогалини в цій галузі досліджень 

5. Можна перебільшити трохи свої досягнення, особливо ті, 
що є справді вагомими 

6. Запит – це не наукова публікація 

7. Дати перечитати текст запиту фахівцеві і не фахівцеві у 
відповідному напрямку 

8. Написати запит в такий спосіб, щоб він запам'ятався 
експертові 

 



Календар конкурсів - 2018 

  

  

Starting 

Grant 

Consolidator 

Grant 

Advanced 

Grant 

 Synergy 

Grant 

Proof of 

Concept 

Grant 

Call identifier ERC-2018-StG ERC-2018-CoG ERC-2018-AdG ERC-2018-SyG ERC-2018-PoC 

Call Opens 17/05/2018 18/07/2017 

Deadline or cut-

off dates for PoC 
30/08/2018 

18/04/2018 

  

11/09/2018 

Budget million 

EUR 

(estimated 

number of 

grants) 

581 (391) 550 (287) 450 (194) 250 (30) 20 (130) 



EURAXESS –  
пошук партнерів для колаборації 



CORDIS – Community Research and 
Development Information Service 



HORIZON – 2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 













European Research Council (https://erc.europa.eu/) 



Національний портал ГОРИЗОНТ-2020 в Україні 
http://h2020.com.ua/ 





Дякую за увагу! 

ncp.dffd@gmail.com
andrus@dffd.gov.ua 

(044) 246 39 29 

ncp.dffd.gov.ua 

NCP European Research Council  

Запитання? 


