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Україна Україна –– стратегічний стратегічний 

партнер ЄСпартнер ЄС

• На веб-сайтах Європейської Комісії 
інформація та дані щодо України.

http://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/index_en.htm
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Україна Україна –– пріоритетний пріоритетний 

партнер ЄСпартнер ЄС

• Współpraca EU z Ukrainą jest oparta na Umowie o współpracy i 

partnerstwie, która weszła w życie w 1998 roku i jest przedłużana 

automatycznie co 10 lat.

 EU relations with Ukraine are based on the Partnership and Co-operation 

Agreement (PCA) which entered into force in 1998 (for an initial ten year 

period, after which it is automatically renewed by consent of the parties).

• Ukraina stała się partnerem uprzywilejowanym na podstawie European 

Neighbourhood Policy (ENP). Plan współpracy został zatwierdzony 

przez Europejsko-Ukraińską Radę Współpracy 

21 lutego 2005.

 Ukraine is considered a priority partner country within the European 

Neighbourhood Policy (ENP). A joint EU-Ukraine Action Plan was endorsed 

by the EU-Ukraine Cooperation Council on 21 February 2005.

• Rosyjskojęzyczna wersja Partnerstwa wschodniego z 3 grudnia 2008.

http://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/index_en.htm

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/com08_823_ru.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/docs/com08_823_ru.pdf
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Україна Україна –– пріоритетний пріоритетний 

партнер ЄСпартнер ЄС

• Podczas spotkania 4 grudnia 2009 w Kijowie z udziałem 

prezeydentów Wiktora Juszczenki i Jose Manuela Barroso 

ustalono między innymi:

 pełne poparcie Partnerstwa Wschodniego ustanowionego 7 maja 

2008 w Pradze,

 wzmocnienie istniejących programów bilateralnych, 

 popieranie wszelkich inicjatyw (w tym naukowo-edukacyjnych) 

zmierzających do wzrostu kontaktów pomiędzy EU i Ukrainą,

 zarekomendowanie Komisji Europejskiej stworzenia ambitnych 

programów dwustronnej i wielostronnej współpracy pomiędzy krajami 

UE i Ukrainą.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/111747.pdfhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/111747.pdf
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Галузі співробітництваГалузі співробітництва

http://ec.europa.eu/education/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Освіта:

• Tempus,

• Erasmus mundus.
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Галузі співробітництваГалузі співробітництва

• Наукові 

дослідження:

 7 Рамова 

Програма,

 Стипендія

Міжнародна 

співпраця.

http://ec.europa.eu/research/leaflets/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/research/leaflets/index_en.html
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Галузі співпраціГалузі співпраці
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm

Програми регіональні
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ОсвітаОсвіта –– Tempus IVTempus IV
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/index_en.phphttp://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/index_en.php

• Україна: 

 партнер проекту Eastern 

Neighbouring area,

 Українські ВНЗ –

отримувачі 

(бенефіціанти).
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ОсвітаОсвіта –– Tempus IVTempus IV

• Joint Projects (JP) oparte na współpracy 
międzynarodowej zmierzają do: ulepszenia jakości 
kształcenia, zarządzania uczelniami, zacieśniania 
współpracy nauki i społeczeństwa oraz promocji 
„dobrych”praktyk”.

 Joint Projects are based on multilateral partnerships between 
higher education institutions in the EU and the Partner Countries. 
They should promote the exchange of knowledge and good 
practice between EU universities and institutions in the Partner 
Countries and between Partner Country institutions themselves, 
as the case may be. […] Joint Projects include curriculum 
development, university governance and creating better links 
between higher education and society at large. 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/index_en.phphttp://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/index_en.php
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Tempus IVTempus IV –– вебвеб--сайт український сайт український 

–– джерело інформаціїджерело інформації
http://www.tempus.org.uahttp://www.tempus.org.ua
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Edukacja Edukacja –– Tempus IVTempus IV

• Strona narodowa – źródło wszelkich informacji:

http://www.tempus.org.ua/uk/konkurshttp://www.tempus.org.ua/uk/konkurs--tempustempus--iv.htmliv.html
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Edukacja Edukacja –– Tempus IVTempus IV

• Strona narodowa – źródło wszelkich informacji:

http://www.tempus.org.ua/en/konkurshttp://www.tempus.org.ua/en/konkurs--tempustempus--iv/nacionalniiv/nacionalni--tata--regionalniregionalni--prioritety.htmlprioritety.html

Національні пріоритети для України

• Спільні проекти:

 І. Реформування навчальних планів і програм o 
Модернізація начальних планів включаючи 
триступеневу структуру, відповідно до 
Європейської системи трансферу кредитів
(ECTS) та визнання дипломів. 

 ІІ. Реформа управління ВНЗ o Запровадження 
механізмів забезпечення якості.

 ІІІ. Вища освіта та суспільство:

 o Розвиток партнерства ВНЗ із бізнесом,

 o Трикутник знань: освіта – інновації –
дослідження,

 o Рамки кваліфікацій.
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Edukacja Edukacja –– Tempus IVTempus IV

• Strona narodowa – źródło wszelkich informacji:

http://www.tempus.org.ua/en/konkurshttp://www.tempus.org.ua/en/konkurs--tempustempus--iv/nacionalniiv/nacionalni--tata--regionalniregionalni--prioritety.htmlprioritety.html

Національні пріоритети для України

• Структурні заходи:

 І. Реформування управління o Запровадження 

механізмів забезпечення якості o Рівний та 

прозорий доступ до вищої освіти.

 ІІ. Вища освіта та суспільство:

 o Тренінги для державних службовців,

 o Трикутник знань: освіта – інновації –

дослідження,

 o Рамки кваліфікацій.
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ОсвітаОсвіта –– Erasmus mundusErasmus mundus

Cel Erasmus Mundus – polepszenie jakości szkolnictwa 
wyższego poprzez stypendia wyjazdowe oraz współpracę 
Europy z resztą świata.

• Co oferuje Erasmus Mundus? 

 Finansowe wsparcie dla instytucji współpracujących oraz stypendia dla 
studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

 Erasmus Mundus offers financial support for institutions and scholarships for 
individuals. 

 Fundusze przeznaczone na: 
wspólne stopnie naukowe (European joint Masters and Doctorates) łącznie 
ze stypendiami.

 Współpraca z nie-europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego (w tym 
stypendia dla studentów i naukowców).

 Partnerships with non-European higher education institutions and scholarships 
for students and academics. 

 Projekty promujące naukę europejską w innych krajach (np. guest 
professorship).

 Projects to promote European higher education worldwide.

http://ec.europa.eu/education/externalhttp://ec.europa.eu/education/external--relationrelation--programmes/doc72_en.htmprogrammes/doc72_en.htm
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ОсвітаОсвіта –– Erasmus mundusErasmus mundus
http://ec.europa.eu/education/externalhttp://ec.europa.eu/education/external--relationrelation--programmes/doc72_en.htmprogrammes/doc72_en.htm
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ОсвітаОсвіта –– Erasmus mundusErasmus mundus

• 3 сфери діяльності Erasmus Mundus: 

 Działanie 1: Wspólne projekty (w tym stypendia).

 Action 1: Joint Programmes including scholarships.

 Działanie 2: Partnerstwo z „krajami trzecimi” 
[w tym Ukraina] oraz stypendia wyjazdowe.

 Action 2: Partnerships with Third Country higher education 
institutions and scholarships for mobility

 Działanie 3: Promocja europejskiego szkolnictwa wyższego.

 Action 3: Promotion of European higher education.

• Україна в 2009 році була одною з пріоритетних 
країн для Erasmus mundus (Lot 7).

http://ec.europa.eu/education/externalhttp://ec.europa.eu/education/external--relationrelation--programmes/doc72_en.htmprogrammes/doc72_en.htm



Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009 © W. Marchwica, 2009           17/39

ОсвітаОсвіта –– Erasmus mundusErasmus mundus

Uczestnicy Erasmus Mundus: 

 Instytucje Szkolnictwa wyższego uczestniczą w:

 konsorcjach w celu tworzenia wspólnych programów MA/PhD (Action 1),

 programach partnerstwa (Action 2),

 Studenci mogą się starać o stypendia na studiach:

 niższych (undergraduate studies – Action 2),

 magisterskich (MA – Actions 1 & 2).

 Doktoranci otrzymują stypendia na studia:

 doktoranckie (Actions 1 & 2),

 post-doktoranckie (Action 2).

 Wykładowcy i naukowcy otrzymują stypendia na:

 wyjazdy badawcze oraz wykłady (visiting professorship – Actions 1 & 2).

 Możliwość finansowania wyjazdów dla innych pracowników uczelni 

wyższych (Actions 1 & 2).

http://ec.europa.eu/education/externalhttp://ec.europa.eu/education/external--relationrelation--programmes/doc72_en.htmprogrammes/doc72_en.htm
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Галузі співробітництваГалузі співробітництва

• Наукові 

дослідження:

 7 Рамова 

Програма,

 Стипендія

Міжнародна 

співпраця.

http://ec.europa.eu/research/leaflets/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/research/leaflets/index_en.html
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Наукові дослідження Наукові дослідження ––

77thth Framework ProgrammeFramework Programme 20072007--20132013

 Podstawowe 

informacje w 21 

językach:

 FP7 w skrócie,

 stypendia Marii 

Curie,

 prezentacja PPT,

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfmhttp://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm



Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009 © W. Marchwica, 2009           20/39

7 FP 7 FP 20072007--20132013

Strategia Lizbońska:

Nauka i technika realizują cele Strategii Lizbońskiej: wzrost 

ekonomiczny (growth), tworzenie miejsc pracy (jobs), ochrona 

środowiska oraz wyzwania socjalne jak: walka z biedą, 

poprawa zdrowia ludności i jakości życia (np. GSM, praca na 

odległość, bezpieczeństwo na drogach itp.).
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7 FP7 FP 20072007--20132013

• Залежність економічного 

росту від бюджету на 

наукові дослідження.
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EUROPEAN COMMISSION - Research DG - December 2006

FP7FP7 20072007––2013 2013 

Основні програмиОсновні програми

+

Ideas – innowacyjne badania na krańcach wiedzy

Capacities – możliwości (infrastruktura badawcza i regionalna)

People – stypendia Marie Curie dla badaczy

Cooperation – badania we współpracy międzynarodowej

JRC non-nuclear research

Euratom direct actions – JRC nuclear research

Euratom indirect actions – nuclear fusion and fission research

http://ec.europa.eu/research/fp7http://ec.europa.eu/research/fp7
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FP7FP7 бюджетбюджет
((€€ 50 521 50 521 000 000000 000))
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EUROPEAN COMMISSION - Research DG - December 2006

FP7FP7 20072007––2013 2013 

Основні програмиОсновні програми
Program Współpraca (Cooperation) – trzon 7FP (2/3 łącznego budżetu). 

Ma on za zadanie wspierać badania realizowane w ramach współpracy 

Europy z innymi krajami partnerskimi – poprzez projekty ponadnarodowych 

konsorcjów przemysłowych i środowisk akademickich. Kluczowe obszary 

tematyczne:

• zdrowie;

• żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia;

• technologie informacyjne i komunikacyjne;

• nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;

• energia;

• środowisko (w tym zmiany klimatu);

• transport (w tym aeronautyka);

• nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;

• przestrzeń kosmiczna;

• bezpieczeństwo.
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EUROPEAN COMMISSION - Research DG - December 2006

FP7FP7 20072007––2013 2013 

Основні програмиОсновні програми
Pomysły (Ideas) – wspieranie „badań pionierskich” wyłącznie w oparciu o 

doskonałość naukową. Badania mogą być prowadzone w dowolnym obszarze 

nauki lub technologii. W przeciwieństwie do programu Współpraca nie są 

wymagane partnerstwa transgraniczne. Projekty realizowane są przez 

„indywidualne zespoły” skupione wokół „głównego badacza”. 

Ludzie (People) – wspieranie mobilności i rozwoju kariery naukowej zarówno 

w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Realizowany poprzez działania 

„Marie Curie” – stypendia i inne środki wspomagające naukowców w 

rozwijaniu umiejętności i wiedzy w ciągu całego przebiegu kariery naukowej:

• początkowe kształcenie naukowców – sieci „Marie Curie”;

• współpraca przemysłu ze środowiskiem akademickim;

• współfinansowanie międzynarodowych programów mobilności;

• stypendia wewnątrzeuropejskie;

• wymiar międzynarodowy: stypendia dla naukowców z krajów trzecich w

Europie, system współpracy międzynarodowej;

• nagrody „Marie Curie”.
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EUROPEAN COMMISSION - Research DG - December 2006

FP7FP7 20072007––2013 2013 

Основні програмиОсновні програми
Możliwości (Capacities)Możliwości (Capacities) – wzmacnianie potencjału badawczego, 
niezbędnego dla Europy mającej stać się wiodącą gospodarką opartą na 
wiedzy. Obejmuje następujące działania:

• infrastruktury badawcze;
• badania na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
• regiony wiedzy;
• potencjał badawczy;
• nauka w społeczeństwie;
• działania szczegółowe w zakresie współpracy międzynarodowej.

Badania w dziedzinie energii jądrowej:
rozwój technologiczny, współpraca międzynarodowa, rozpowszechnianie 
informacji technicznych i działania eksploatacyjne a także szkolenia. 
Dwa programy szczegółowe:
• badania w dziedzinie energii syntezy termojądrowej oraz rozszczepienie

jądrowe i ochronę przed promieniowaniem;
• działania Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) w dziedzinie energii

jądrowej, w tym gospodarkę odpadami jądrowymi, wpływ na środowisko 
i bezpieczeństwo jądrowe.
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FP7 FP7 –– КонкурсиКонкурси

• Zgodnie z ogólną zasadą 7FP jest otwarty dla 

uczestników z jakiegokolwiek państwa na świecie. 

• Państwa członkowskie UE mają zagwarantowane 

pierwszeństwo w dostępie do środków finansowania. 

• Inną ważną grupą są partnerskie kraje współpracy 

międzynarodowej (np. Rosja i inne państwa Europy 

Wschodniej i Azji Środkowej. Uczestnicy z tych państw 

mają prawo do finansowania na tych samych zasadach 

co państwa członkowskie UE. Jedynym ograniczeniem dla 

nich jest to, że konsorcja muszą najpierw zebrać wymaganą 

minimalną liczbę uczestników z państw członkowskich lub 

państw stowarzyszonych.

http://ec.europa.eu/education/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/index_en.htm
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http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.htmlhttp://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html

Find a call
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7 FP7 FP
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfmhttp://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

• База Cordis: 

пошук нових 

конкурсів,

новини,

пошук 

партнерів.
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FP7FP7 –– Карта конкурсуКарта конкурсу

• Zawiera wszelkie 

potrzebne 

informacje 

o konkursie.

• Określenie 

budżetu, 

warunków 

i deadline 

konkursu.

• Odsyłacze do 

podstawowych 

dokumentów.



Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009 © W. Marchwica, 2009           31/39

FP7FP7 –– Пошук партнераПошук партнера

• Wyszukiwanie 

potencjalnych 

partnerów.

 Wpisano termin 

„ecological food”.

 Zaznaczono „FP7 

Cooperation” oraz 

„any country”.

• Baza pozwala na 

wprowadzenie 

kilku haseł 

jednocześnie 

(Ctrl-key).
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FP7FP7 –– Результати пошукуРезультати пошуку
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Галузі співпраціГалузі співпраці
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm

Програми регіональні
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Європейська Територіальна Європейська Територіальна 

Співпраця 2007Співпраця 2007--20132013

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z 

budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych zostanie 

łącznie 7,75 mld euro.

 Polska alokacja na realizację programów w ramach EWT 

wyniesie 557,8 mln euro. 

 Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych 

przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami 

nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). 
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ЄТС 2007ЄТС 2007--20132013

• CELE CZĄSTKOWE przyczyniające się do realizacji celu głównego to:

 Podnoszenie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie 
struktur innowacyjności i dostępności.

 Poprawa równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju 
poprzez podniesienie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i 
regionów w obszarze Europy Środkowej.

• ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU: Austria, Czechy, Węgry… Polska, 
Słowacja… Ukraina w tym: Wołyń, Lwów, Iwano-Frankowsk, obwód 
Zakarpacki i Czerniowiecki.

http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/EuropaSrodkowa.aspxhttp://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/EuropaSrodkowa.aspx



Українсько-польський академічний форум Київ, 11 грудня 2009 © W. Marchwica, 2009           36/39

ЄТС 2007ЄТС 2007--20132013

• 2 листопада 

2009 р. 

розпочалося 

прийняття анкет 

на конкурс 

«Розвиток 

регіональних і 

місцевих 

можливостей 

трансграничної 

співпраці».
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Програма трансграничної співпраці Програма трансграничної співпраці 

ПольщаПольща--БілорусьБілорусь--УкраїнаУкраїна

• Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego:

 Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości

 Działanie 1.2. Rozwój turystyki

 Działanie 1.3. Poprawa dostępności obszaru

• Priorytet 2. Poprawa jakości życia

 Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym 

 Działanie 2.2. Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice 

• Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

 Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej

 Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

• BUDŻET PROGRAMU

 Całkowity budżet Programu ze środków UE na lata 2007-13 to 186,2 mln EUR. 

 Przewidywany poziom dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

• POTENCJALNI BENEFICJENCI 

 Instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do 
realizacji priorytetów programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje publiczne.
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ВисновкиВисновки

• Можливе різне фінансування з джерел ЄС на 

дослідження, науку і співпрацю.

Możliwe różnorodne dofinansowanie ze środków UE na 

badania, naukę i współpracę.

• Потрібна кооперація, щоб створити різні 

консорціуми і виступити з анкетами.

 Konieczność zacieśniania kooperacji, by sprawnie 

tworzyć konieczne konsorcja i w porę występować z 

wnioskami.
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ВисновкиВисновки

• Необхідно приймати спільні теми дослідження 

так, аби вони отримати підтримку в рамках 7 РП. 

 Konieczność śmielszego podejmowania wspólnych 

tematów badawczych tak, by w móc uzyskiwać znaczące 

wsparcie w ramach 7FP.

• ВНЗ можуть приєднати до міжнародної співпраці 

регіональну владу, яка займається рішення 

регіональних проблем.

 Uczelnie mogą się włączyć aktywnie do współpracy 

międzynarodowej wspierając władze lokalne w 

rozwiązywaniu problemów regionalnych.
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Дякую за увагу!Дякую за увагу!
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