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Основні засади грантової підтримки 
Європейської Ради Досліджень

1. Відсутність обмежень віку, національності, 
країни проживання 

2. Публікації у відкритому доступі 

3. Гендерний баланс 

4. Етичні засади 

5. Добросовісність у дослідницькій діяльності



Гранти Європейської Ради 
Досліджень

• Starting Grant 

• Consolidator Grant 

• Advanced Grant 

• Proof of Concept Grant (гранти розраховані

на дослідників, які вже отримували фінансову підтримку
досліджень за грантами ЄРД)

• Synergy Grant



Календар конкурсів - 2018



Starting Grant

• станом на 1 січня 2018 року повинно пройти від
2-х до 7-ми років з моменту, коли учасник
конкурсу отримав перший ступінь доктора
філософії (з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2015
року).

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

• Максимальна сума гранту 1 500 000 Євро на 5
років

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

• Робота над проектом повинна бути розпочата
протягом 6 місяців після отримання запрошення
ЄРД



Вимоги до здобувача гранту:
1. До 5 публікацій у провідних міжнародних

рецензованих 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 також мають бути зазначені)

2. Дослідницькі монографії та будь-які їх переклади
3. Отримані патенти
4. Доповіді на конференціях міжнародного рівня та/або

участь у міжнародних школах
5. Призи/нагороди/членство в академіях



Consolidator Grant
• Станом на 1 січня 2018 року учасникові має бути

присуджено перший ступінь доктора філософії
від 7-ми до 12-ти років тому (з 1 січня 2006 року
до 31 грудня 2010 року).

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

• Максимальна сума гранту 2 000 000 Євро на 5
років

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

• Робота над проектом повинна бути розпочата
протягом 6 місяців після отримання запрошення
ЄРД



Вимоги до здобувача гранту:
1. До 10 публікацій в провідних міжнародних

рецензованих 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 (повинні бути зазначені належним чином оформлені
посилання, бібліометричні показники)

2. Дослідницькі монографії та будь-які їх переклади
3. Надані патенти
4. Доповіді на конференціях міжнародного рівня та/або

участь у міжнародних школах
5. Призи/нагороди/членство в академіях.



Advanced Grant

• Дослідник-запитувач повинен бути
активним науковцем із значним науковим
здобутком за останні 10 років

• 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
перекладена іноземною мовою. Ця вимога є релевантною
до наукового напрямку, відповідно якого публікація
монографії є нормою (наприклад, гуманітарні та соціальні
науки)

3. 5 патентів
4. 10 доповідей за запрошенням на зарекомендованих

міжнародних конференціях та участь у міжнародних
школах



Вимоги до здобувача гранту (2):
5. 3 дослідницькі експедиції, очолювані науковим

керівником, який подає заявку на отримання
гранту

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

7. Міжнародне визнання через наукові та мистецькі
призи/нагороди, авторське свідоцтво

8. Значний вклад у розвиток кар’єри провідних
дослідників



Synergy Grant

• Грант розрахований на групу дослідників
від 2 до 4 осіб, які об'єднують зусилля для
спільного вирішення наукової задачі

• Учасники проекту повинні відповідати
умовам, що висуваються для науковців
Starting, Consolidator and Advanced Grants

• Заявка повинна містити обґрунтування
того факту, що реалізація проекту можлива
лише за умови спільної діяльності



Умови участі для Synergy Grant
1. Приймаються заявки з усіх наукових напрямків

2. Організація, на базі якої буде реалізовуватись
проект, повинна знаходитися в одній із країн ЄС
або в країні, асоційованій із програмою HORIZON-
2020

3. Грант надається організації, яка залучає
дослідників та надає можливість реалізації
проекту

4. Грант надається на термін до 6 років. Сума гранту –
до 10 000 000 Євро із можливістю надання додаткових
коштів у розмірі 4 000 000 Євро



Оцінка проектів

1. Заявки оцінюються учасниками експертної
панелі (25 експертів) та зовнішніми
експертами

2. Кожна заявка оцінюється щонайменше 3
експертами

3. Остаточне рішення щодо надання
фінансування приймається на зустрічі у
Брюсселі

4. За результатами оцінювання кожен
здобувач отримує резюме із коментарями
експерта



Результати оцінки проектів

1 рівень

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

роки

В
• проект отримує схвальні відгуки, але не переходить

на 2 рівень оцінки
• повторне подання проекту можливе тільки за 1 рік

А • проект переходить на 2 рівень оцінки

2 рівень
В

• проект лише частково відповідає вказаним
критеріям, і тому не може бути рекомендованим
до фінансування

• можливе повторне подання проекту

А
• чудовий проект 
• рекомендується до фінансування в рамках бюджету 



Склад заявки на конкурс

1. Розширене резюме проекту: 5 сторінок
2. CV: 2 сторінки на кожного дослідника
3. Досягнення: 2 сторінки на кожного

дослідника
4. Наукова пропозиція: 15 сторінок
5. Зобов'язання щодо підтримки з боку

установи, на базі якої проект буде
реалізовуватись

6. Таблиця етичної експертизи
7. Документ про отримання PhD та супутні

документи (лише для учасників Starting and
Consolidator Grants)



Ви подали заявку на конкурс, що далі?
• Ви отримаєте електронною поштою підтвердження

того, що Вашу заявку успішно зареєстровано.
• ЄРД спочатку перевірить Вашу заявку на

відповідність умовам конкурсу.
• Експерти оцінюють всі пропозиції.
• За 4-5 місяців після кінцевого терміну подання

заявки, Ви отримаєте повідомлення із інформацією
щодо оцінки Вашого проекту.

• Ви можете відстежувати процес оцінки заявок на
Participant Portal та на офіційному ресурсі ЄРД.



Тематика:
(LS7) Прикладні Медичні Технології, Діагностика, Терапія,
Суспільне Здоров'я

Розвиток інструментів діагностики, моніторингу та лікування
хвороб, фармакологія, клінічна медицина, регенеративна
медицина, епідеміологія та суспільне здоров'я

(LS1) Молекулярна біологія, Біохімія, Структурна Біологія та
Молекулярна Біофізика

Молекулярний синтез, модифікація, механізми та взаємодія;
біохімія, структурна біологія, молекулярна біофізика;
метаболізм; сигнальні шляхи


