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№

Project Title (in Ukrainian)

Project Partner UA

Principal
Investigator
UA

Project Title
(in English)

1. Екологічні та економічні методи
Ecological and economic
Національний
Мальований
управління дощовим стоком з
stormwater management
університет «Львівська
Мирослав
урбанізованих територій з
in urban areas
політехніка»
Степанович
пріоритетним дослідженням
addressing first-flush
явища першого залпового скиду
phenomena
2.
Львівський
Thermophysical
Теплофізичні властивості
національний
Плевачук Юрій
properties
багатокомпонентних
університет імені
Олександрович of multicomponent highвисокоентропійних сплавів
Івана Франка
entropy alloys

Project Partner AT

Principal
Investigator AT

Technische
Universität Graz

Dirk
MUSCHALLA

Technische
Universität Graz

Gernot
POTTLACHER

Моніторинг новітніх
Surveillance of the novel Veterinärmedizinische
авулaвірусів серед диких птахів,
avulavirus among wild
Universität Wien
Національний науковий
їх підтипове різноманіття та
birds, their subtype
центр «Інститут
одночасна циркуляція (коdiversity and coекспериментальної і Музика Денис
інфекція) з іншими
infection with other
клінічної ветеринарної Васильович
емерджентними вірусами:
emergent viruses: avian
медицини»
вірусами грипу, вірусом
influenza viruses, West
лихоманки Західного Нілу,
Nile viruses, avian
коронавірусами птиці
coronaviruses
4. Дослідження фізіологічних та
Львівський
Exploratory study of
Medizinische
біохімічних параметрів для національний медичний
Сергієнко
health related
Universität Wien
встановлення простих, надійних
університет імені
Вікторія
physiological and
та відповідних біомаркерів для
Данила Галицького
Олександрівна biochemical parameters
лікувальних інтервенцій для
to identify simple, robust
3.
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Sasan
FEREIDOUNI

Klaus
HOLZMANN

пацієнтів з пост-травматичним
стресовим розладом (ПТСР)/

5.
Збирання ІЧ-енергії за
допомогою фотомеханічного
приводу
6.

Використання ферментативних
методів для сталого
виробництва рослинної олії

7.

Трансформація фінансових
ринків: відповідальне
інвестування та Цілі сталого
розвитку як елемент
покращення системи охорони
здоров’я

Інститут фізики
напівпровідників ім.
В.Є. Лашкарьова
НАН України
Національний
університет харчових
технологій

and relevant biomarkers
for therapeutic
interventions for PTSD
patients
Harvesting of the IR
energy using a
Дімітрієв Олег
photomechanical
Петрович
actuator
Носенко
Тамара
Тихонівна

Enzymatic approaches
for sustainable vegetable
oil processing

Transformation of the
Financial Markets:
Пластун
Сумський державний
Responsible Investment
Олексій
університет
and Sustainable
Леонідович
Development Goals for a
Better Healthcare
System
8.
Statistical physics and
Статистична фізика та за її
Інститут фізики
beyond: from the origins
межами: від витоків до
конденсованих систем Головач Юрій to european and global
європейської та глобальної
НАН України
Васильович
cooperation -from
співпраці, від критичних явищ
critical phenomena to
до складних систем
complex systems
9. На шляху до сталого правосуддя
Towards sustainable
в умовах сучасних викликів:
Київський
justice within current
пошук найкращих шляхів
національний
challenges: sharing best
Ізарова Ірина
вирішення цивільних та
університет імені
practice of civil and
Олександрівна
господарських спорів і
Тараса Шевченка
commercial disputes
посилення співпраці між
resolution and
Україною та Австрією
strengthening of

2

Montanuniversität
Leoben

Aleksandar
MATKOVIC

Universität für
Bodenkultur Wien

Roland LUDWIG

Fachhochschule
Kufstein

Mario SITUM

Johannes Kepler
University Linz

Reinhard FOLK

Donau-Universität
Krems

Gabriel M.
LENTNER

Austrian-Ukrainian
cooperation
10.
Вплив лісових пожеж на
вуглецевий цикл в лісових
екосистемах

Національний
Миронюк
університет біоресурсів
Віктор
і природокористування
Валентинович
України

3

Impact of Wildfires on Internationales Institut
the Carbon Cycle of
für Angewandte
Forest Ecosystems
Systemanalyse
(IIASA)

Florian
KRAXNER

