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Загальна інформація про систему НКП та послуги НКП 

 
Шановні колеги! 

У цьому документі ми хочемо надати Вам анотовану інформацію про наявні           
інформаційні ресурси та сервіси національних контактних пунктів (НКП) програми         
Горизонт 2020, які функціонують в Україні. 

В Україні, подібно як і в країнах членах ЄС та в інших асоційованих країнах,              
створено мережу НКП, яка надає інформаційну та консультаційну підтримку         
українським суб’єктам наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з питань         
участі у проєктах програми «Горизонт 2020», а також методичний супровід участі           
українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у реалізації         
проєктів програми «Горизонт 2020»  

Українські НКП здійснюють інформування українських суб’єктів наукової,       
науково-технічної та інноваційної діяльності щодо програм ЄК у галузі досліджень та           
інновацій, а також щодо інших європейських програм, у тому числі щодо поточних та             
наступних конкурсів, умов участі, пошуку партнерів, а також можливостей та умов           
подання пропозицій. 

Послуги НКП надаються на безкоштовній основі. Системи НКП у всіх країнах,           
які долучені до участі у конкурсах програми Горизонт 2020, дотримуються 
базових стандартів і принципів, які запроваджує Європейська Комісія.  

Контакти всіх НКП розміщуються на Порталі фінансування та тендерів  
за посиланням. Контакти конкретного НКП там можна отримати, ввівши назву країни           
та відповідний тематичний напрямок. 

Перелік українських НКП є також на національному порталі Горизонт 2020. 

У свій діяльності НКП тісно співпрацюють з Європейською Мережею         
Підприємств (Enterprise Europe Network) до якої входить 70 країн світу. Мережа налічує            
понад 600 бізнес-асоціацій, близько 20 000 бізнес-пропозицій та технологічних         
розробок. Кожен рік EEN проводить близько 700 бізнес-заходів та B2B зустрічей, де            
підприємці зі всього світу шукають бізнес-партнерів. Український бізнес та інші          
інноваційні структури в Україні можуть отримати релевантну підтримку від консорціуму          
EEN Ukraine. 

Робочі програми всіх конкурсів, аплікаційні форми та зразки інших корисних          
документів можна знайти за посиланням. 

Перелік відкритих і майбутніх конкурсів програми Горизонт 2020 Ви можете          
знайти за посиланням, який видає в режимі пошук перелік всіх подібних конкурсів. Цей             
перелік Ви можете уточнити, ввівши у полі пошуку релевантні ключові слова, або            
вибрати нижче конкретний пріоритетний напрямок.  
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020-standards-principles_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
http://h2020.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/NCPs_Horizon_2020_New.pdf
http://h2020.com.ua/uk/
https://een.ec.europa.eu/
http://www.iop.kiev.ua/~een/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://cutt.ly/IylQ7XX


 
 

Матеріали вебінарів мережі НКП 

2020 

7.05 - Особливості 
підготовки колаборативних 
проектів для участі у 
конкурсах Горизонт 2020 

Презентація. Відеозапис 
1. Пошук релевантного конкурсу 
2. Формування проектної ідеї 
3. Підготовка базового драфту проектної заявки 
4. Формування консорціуму 
5. Подання заявки на конкурс 

18.05 - «Advanced Grant» 
Європейської Ради 
Досліджень 

Презентації 
1. Презентація 
2. Інструктивні матеріали для учасників конкурсу 
3. Форма проектної пропозиції для конкурсу 

19.05 - "Нові конкурси 
робочої програми "Горизонт 
2020" за напрямами "BIO". 

Інформація 
1. Презентація 
2. Презентація 
3. Презентація 

21.05 - Конкурси Горизонту 
2020: напрям «Дії Марії 
Склодовської-Кюрі»  

Презентації та відео.  
І. Інформаційна сесія 
1. Дії Марії Склодовської-Кюрі: актуальні 
конкурси можливості участі. 
2. Досвід участі українських організацій, поради 
для майбутніх аплікантів (NanoSurf , INNOVA4TB  
KEAC-BSR) 

22.05 - Горизонт 2020 для 
малого  і середнього бізнесу  

Презентації та відео.  
1. Можливості участі МСП у конкурсах Н2020 
(Accelerator Pilot, Prize) 
2. Конкурси напряму "Майбутні і нові технології" 
3. Каскадне фінансування через відкриті 
конкурси діючих проектів 

28.05 - Горизонт 2020. 
Напрям енергетика та клімат. 
LIFE. Green Deal. F&TOP 

Презентації та відео 
1. Конкурси за напрямом Клімат. Програма LIFE:  
2. Конкурси за напрямом Енергетика. Конкурси 
Green Deal.  
3. Поради з реєстрації на порталі Funding & 
Тender Оpportunities.  
4. Досвід участі українських організацій, поради 
для майбутніх аплікантів. 

05.06 - Горизонт 2020. 
Напрям здоров’я та харчова 
безпека 

Презентації та відео 
1. Нові топіки конкурсів за Інноваційною 
медичною ініціативою(ІМІ) Конкурси 22 та 23  
2. Харчова безпека - нові виклики та ініціативи  
3. Ініціативи Європейського інститут Інновацій та 
Технологій для напрямів “Здоров’я” та “Харчова 
безпека”  
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https://cutt.ly/jycAR6Y
https://cutt.ly/qycAm6a
https://drive.google.com/open?id=1UdKd_LPC6MAfHd8FEeTXavVuB0UMMRjP
https://nubip.edu.ua/node/77172
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u125/dosvid_uchasti_u_proiektah_ramkovoyi_programi_ies_z.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u125/lg_k-vebinar_19_05-2020-bio.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u125/a.v.pyatova_aktualni_konkursi_za_napryamom_klimat_navkolishnie_seredovishche_ta_efekti
https://bit.ly/webMSCA
https://cordis.europa.eu/project/id/777926
https://cordis.europa.eu/project/id/823854
https://cordis.europa.eu/project/id/734645
https://bit.ly/webSME2020
https://bit.ly/webEnergyClimate
https://bit.ly/webHealthFood


 

4. Get Involved - або як отримати максимальну 
користь з проектів, що реалізуються  
5. Досвід участі українських організацій, поради 
для майбутніх аплікантів  

12.06 - Горизонт 2020. 
Інтелектуальна власність 
(IPR) 

Презентації та відео 
І. Інформаційна сесія 
1. Стратегіях патентування, міжнародні фонди, 
які додатково підтримують патентування. 
2. Інтелектуальна власність у конкурсах Дії Марії 
Склодовської-Кюрі. Розподіл інтелектуальної 
власності у випадку "запрошеного вченого". 
3. Анотація до грантової угоди. Розділ 
інтелектуальна власність. 
4. Досвід участі українських організацій, поради 
для майбутніх аплікантів. 

19.06 - Доступ до 
європейських 
дослідницьких 
інфраструктур та включення 
у нові проєкти 

Презентації та відео 
1. Європейські дослідницькі інфраструктури (не 
одна, а загалом - що це і для чого): статистика 
щодо участі України в проектах INFRA  
2. Можливості доступу користувачів до 
європейських дослідницьких інфраструктур та 
приєднання до поточних проектів  
3. Досвід участі українських організацій. 
(В.М.Різак, Ужгородський національний 
університет)  
4. Транснаціональний доступ: можливості 
досліджень на базі європейських дослідницьких 
центрів. Історії успіху 

3.07 - Створення профілю 
власної організації 

Презентації та відео 
1. Особливості написання профілю організації 
для участі в європейських проектах 
2. Особливості заповнення профілю на порталі 
Funding & tender opportunities  
3. Практичні кейси з написання профілю 
організації 
 

8.07 - Фінансові аспекти 
підготовки міжнародних 
науково-технічних та 
інноваційних проєктів 

Презентації та відео 
1. Фінансові аспекти підготовки міжнародних 
науково-технічних та інноваційних проєктів 
2. Досвід проходження аудиту в українській 
організації в рамках міжнародного проекту 
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https://bit.ly/webIPR2020
https://bit.ly/webRI2020
https://bit.ly/web_profile
https://bit.ly/web_fin


 

Безпечна, чиста та ефективна енергетика 

Артур Воронич 

директор центру міжнародного співробітництва  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/a.voronych 
LinkedIn:  https://ua.linkedin.com/in/arturvoronych  
сайт: https://ncp.nung.edu.ua/   |  e-mail: a.voronych@nung.edu.ua 
моб.. +380500729640 
група НКП Facebook: https://www.facebook.com/ncp.energy  
пдписка на новини: https://groups.google.com/d/forum/ncp_energy  

 

 

Корисні посилання:  https://ncp.nung.edu.ua/uk/korisni-posilannya  

Опис конкурсів:  https://ncp.nung.edu.ua/uk/konkursi-gorizont-2020  

Каскадне фінансування: https://ncp.nung.edu.ua/uk/kackadne-finansuvannya  

Мережа європейських 
НКП за напрямом: 

http://www.c-energy2020.eu/ 
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https://www.facebook.com/a.voronych
https://ua.linkedin.com/in/arturvoronych
https://ncp.nung.edu.ua/
mailto:a.voronych@nung.edu.ua
https://www.facebook.com/ncp.energy
https://groups.google.com/d/forum/ncp_energy
https://ncp.nung.edu.ua/uk/korisni-posilannya
https://ncp.nung.edu.ua/uk/konkursi-gorizont-2020
https://ncp.nung.edu.ua/uk/kackadne-finansuvannya
http://www.c-energy2020.eu/


 

Андрій Тарелін 

старший науковий співробітник  
Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001800297065  
e-mail: tarel@ukr.net  
моб.. +380 50 323-73-97 

 

Роман Дичковський 

заступник проректора з наукової роботи, д.т.н., проф.  
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 

профіль Facebook:https://www.facebook.com/dichre  
сайт: http://rcp.nmu.org.ua/index.php/uk/   |  e-mail: dychkovskyi.r.o@nmu.one  
моб.. +380985233306 

 

Корисні посилання:  http://science.nmu.org.ua/ua/horizont2020/  
http://projects.nmu.org.ua/ua/  
https://www.facebook.com/groups/823473294660558/  
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001800297065
mailto:tarel@ukr.net
https://www.facebook.com/dichre
http://rcp.nmu.org.ua/index.php/uk/
http://dychkovskyi.r.o@nmu.one/
http://science.nmu.org.ua/ua/horizont2020/
http://projects.nmu.org.ua/ua/
https://www.facebook.com/groups/823473294660558/


 
 

Безпечні суспільства  

Олександр Чемерис 

заступник директора  
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАНУ 

профіль Facebook: https://www.fb.com/alexander.chemeris.18  
сайт: https://sites.google.com/site/ncppimee/home   |  e-mail: a.a.chemeris@gmail.com  
моб.. +38(050)6039225 
Сторінка НКП Facebook: https://www.facebook.com/NCPSecure/  

 

 

Як підготувати проектну 
пропозицію на конкурси 
європейських 
дослідницьких програм 

https://library.gov.ua/yak-pidgotuvaty-proektnu-propozytsiy
u-na-konkursy-yevropejskyh-doslidnytskyh-program/  
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https://www.facebook.com/alexander.chemeris.18
https://sites.google.com/site/ncppimee/home
mailto:a.a.chemeris@gmail.com
https://www.facebook.com/NCPSecure/
https://library.gov.ua/yak-pidgotuvaty-proektnu-propozytsiyu-na-konkursy-yevropejskyh-doslidnytskyh-program/
https://library.gov.ua/yak-pidgotuvaty-proektnu-propozytsiyu-na-konkursy-yevropejskyh-doslidnytskyh-program/


 

Людмила Кострова  
доцент кафедри хімії, голова Вченої ради  
Національний університет “Києво-Могилянська академія” 

сайт: https://h2020.ukma.edu.ua/   |  e-mail: kostrova@ukma.edu.ua  
сторінка НКП Facebook: https://www.facebook.com/H2020NaUKMA/ 
моб.. +380 674035897  

 

Робоча програма: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf 

Актуальні конкурси: Актуальні конкурси за напрямком «Безпека» 
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Se
curity_20-calls.pdf 
Конкурси за тематикою «Міграція» на 2020 р. - 
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Mi
gration_4-calls.pdf 

Мережа європейських 
НКП за напрямом: 

http://www.seren-project.eu/index.php/home/seren-4  
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https://ncpdnu.dp.ua/
mailto:kostrova@ukma.edu.ua
https://www.facebook.com/H2020NaUKMA/?notif_id=1588157987425293&notif_t=page_fan_growth_drop
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Security_20-calls.pdf
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Security_20-calls.pdf
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Migration_4-calls.pdf
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Migration_4-calls.pdf
http://www.seren-project.eu/index.php/home/seren-4


 
 

Дії Марії Склодовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання 
та кар’єри  

Галина Лазько  

зав відділом науково-організаційного супроводу наукових досліджень  
Національний університет "Львівська політехніка" 

сайт: http://www.lp.edu.ua/ncpmka   |  e-mail: lazko@lp.edu.ua 
тел.: +38 032 258 27 46 

 

Олексій Савкевич 

зав відділом НТІ 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

профіль Facebook:https://www.facebook.com/savkevych  
e-mail:savkevych@gmail.com  
моб.:+380504715448 
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Карина Шахбазян 

учений секретар, Центр інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН 
України  

E-mail: karina@nas.gov.ua 
тел.: +38 044 239 67 59  

Оксана Крупка  

Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка 

E-mail: oksana_krupka@yahoo.com 
тел.: +38 044 239 33 67  
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Дослідницькі інфраструктури 

Марина Гороховатська 

Учений секретар,Науково-організаційний відділ Президії НАН України 

Профіль Facebook: https://www.fb.com/marina.gorokhovatska 
LinkedIn: www.linkedin/mwlite/in/marina-gorokhovatska  
e-mail: mgor@nas.gov.ua  
тел: +38044 239 64 98  |   моб.: +380508141133 
Skype: marina.gorokhovatska 

Робоча програма за 
напрямом:  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf  

Як підготувати проектну 
пропозицію на конкурси 
європейських 
дослідницьких програм.  

Методичні рекомендації / І.І. Білан, М.Я. Гороховатська, 
О.Я. Гороховатська, Я.Р. Міщук, П.Я. Смалько, О.А. 
Чемеріс, К.С. Шахбазян. — Київ : Академперіодика, 
2019. — 80 с. 

Корисні посилання: 
Послуги RIs: 
Тренінг для НКП 
“Результативна 
комунікація з клієнтами 

 
http://www.rich2020.eu/  
https://www.youtube.com/watch?v=VI0V0837UcQ(част. 1) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NgHjGZkuWvw(част. 
2) 
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Європейська Рада Досліджень  

Валентина Андрущенко 

Начальник відділу, Національний фонд досліджень України 

сайт: https://sites.google.com/view/ncp-erc/home  
e-mail: horizon2020.ncp@gmail.com  
моб.. +380982437235 
сторінка НКП Facebook: https://www.facebook.com/ncperc/  
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Яніна Міщук 

к.б.н., вчений секретар ІМБГ НАН України 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/yanina.mishchuk  
e-mail: mishchuk@imbg.org.ua  
тел: +38044 2000354   |   моб: +380501777670  

Інформаційно-методичні 
матеріали:  

https://erc.europa.eu/ 

Робоча програма за 
напрямом: 

https://erc.europa.eu/content/erc-work-programme-2020-0 

Корисні посилання: https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects 
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Здоров’я, демографічні зміни та добробут  

Максим Погорєлов 

г.н.с., Центр колективного користування Медичного інституту СумДУ 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/pogorelov.max 
сайт: http://horizon2020.sumdu.edu.ua/  |  e-mail: m.pogorielov@gmail.com  
моб.: +380669005448 
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Петро Смалько   |   Ольга Гороховатська 

заст. директора ДУ «Науковий центр  
з медико-біотехнічних проблем НАН 
України» 

уч. секретар Відділення інформатики НАН 
України 
 

e-mail:  petro.smalko@gmail.com 
моб. +380639647049 

e-mail: olga@nas.gov.ua  
моб. +380638759097 

сайт: http://biomed.nas.gov.ua  

 

Зміни в дедлайнах конкурсів у 
зв'язку з COVID-19  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opport
unities/portal/screen/covid-19  

Останні відкриті конкурси програми 
«Горизонт 2020»  

Calls to April 2020.docx 

Коротка інформація про нову 
програму «Горизонт Європа» (укр) 

http://biocenter.ukrweb.net:8080/files/First%20in
f%20for%20site.docx  

Детальна інформація про нову 
програму «Горизонт Європа» (eng) 

Horizon_europe_en.pdf  

Оновлена Робоча програма за 
напрямом 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/re
f/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-hea
lth_en.pdf  
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Таїсія Симочко 
Ужгородський національний університет  

профіль Facebook: https://www.facebook.com/tayisiya.symochko 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tayisiya-symochko-5bb78b60/  
сайт: https://www.ncp.uzhnu.edu.ua/   |  e-mail: tayiss@gmail.com  
моб.. +380503729950 
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Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства  

Оксана Заремба 

доцент  
Львівський національний університет ім. І.Франка 

профіль Facebook: https://www.fb.com/oksana.zaremba.505  
e-mail: oksanazaremba@gmail.com  
моб.. +380976170446 

Людмила Кострова  
доцент кафедри хімії, голова Вченої ради  
Національний університет “Києво-Могилянська академія” 

сайт: https://h2020.ukma.edu.ua/  |  e-mail: kostrova@ukma.edu.ua  
група НКП Facebook: https://www.facebook.com/H2020NaUKMA/ 
моб.. +380 674035897  

 

Робоча програма: https://ec.europa.eu/research/participants/data/
ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-s
ocieties_en.pdf 

Актуальні конкурси: Конкурси за тематикою «Суспільні 
трансформації» на 2020 р. - 
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/
2016/05/Transformation_11-calls.pdf 
Конкурси за тематикою «Управління 
майбутнього» на 2020 р. 
https://h2020.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/
2016/05/Governance_8-calls.pdf  

Мережа європейських НКП за 
напрямом:  

https://www.net4society.eu/ 
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Інформаційні та комунікаційні технології 

Іван Кульчицький 

с.н.с. Національний університет "Львівська політехніка", 
президент ГО “Агенція Європейських Інновацій”, 
представник від України у програмному комітеті ІКТ програми Горизонт 2020 

профіль Facebook:https://www.facebook.com/ivan.kulchytskyy/ 
LinkedIn: http://ua.linkedin.com/in/ivankulchytskyy  
сайт: https://lpnu.ua/ncpict  |  e-mail: kul.ivan@gmail.com  
моб.. +380509292396 
сторінка у FB: https://www.facebook.com/InnoEU.UA  
група у FB: https://www.facebook.com/groups/1717090298608280  
Розсилка новин: https://groups.google.com/forum/#!forum/innoaei 

 

 

Корисні посилання: https://lpnu.ua/ncpict/korysni-posylannya 

Мережа європейських 
НКП за напрямом 

https://www.ideal-ist.eu/ 

Євроінтеграція у сфері 
науки та інновацій: 

https://aei.org.ua/ 

-19- Повернутися на початок 

https://www.facebook.com/ivan.kulchytskyy/
http://ua.linkedin.com/in/ivankulchytskyy
https://lpnu.ua/ncpict
mailto:kul.ivan@gmail.com
https://www.facebook.com/InnoEU.UA
https://www.facebook.com/groups/1717090298608280
https://groups.google.com/forum/#!forum/innoaei
https://lpnu.ua/ncpict/korysni-posylannya
https://www.ideal-ist.eu/
https://aei.org.ua/


 
 
 

Сергій Шукаєв 
професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ, заступник 
керівника департаменту міжнародного співробітництва, начальник відділу координації 
міжнародної проєктної діяльності  КПІ ім. Ігоря Сікорського 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/sergiy.shukayev 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sergiy-shukayev-854444b/ 
сайт: www.ncp.kpi.ua    |  e-mail: s.shukayev@kpi.ua  
тел: +38 044 204 82 77 
сторінка у FB: https://www.facebook.com/kpi.ncp 
Telegram канал: https://t.me/NCP_Horizon2020_KPI  

 

Інформаційно-методичні 
матеріали:  

http://ncp.kpi.ua/ncp-info-materials/ 

Робоча програма з 
напряму «Інформаційно- 
комунікаційні технології»: 

http://ncp.kpi.ua/documents/h2020/h2020-wp1820-leit-ict_
en.pdf 

Корисні посилання: http://ncp.kpi.ua/корисні-посилання/ 
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Клімат, оточуюче середовище та ефективність використання 
ресурсів, включаючи сировинні матеріали 

Анжела Пятова 
провідний фахівець Департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря        
Сікорського, к.с.н. 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/angela.piatova 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/angelapiatova/  
сайт: http://ncp.kpi.ua/uk/   |  e-mail: a.piatova@kpi.ua  
тел..: +38 044 204 80 19   |  моб.. +380973113670 
група НКП Facebook: https://www.facebook.com/groups/964780373706196/  
Telegram канал: https://t.me/NCP_Horizon2020_KPI  

 
 

Робоча програма за 
напрямом: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf 
https://drive.google.com/open?id=1l7w_saDsSGyAjFRv-K
NQPZegB522JwYL 

Мережа європейських 
НКП за напрямом 

http://www.ncps-care.eu/ 
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Космос 

Сергій Алексєєнко  
завідувач кафедрою механотроніки фізико-технічного факультету  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара  

сайт: https://ncpdnu.dp.ua/   |  e-mail: ncpdnu@ukr.net 
моб.. +380504808503  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/сергей-алексеенко 

 

Робоча програма за 
напрямом: 

http://www.ncpdnu.dp.ua/?page_id=36 

Активні конкурси: http://www.ncpdnu.dp.ua/?p=315  

Каскадне фінансування:  http://www.ncpdnu.dp.ua/?p=310  
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Майбутні і нові технології  

Оксана Заремба 

доцент  
Львівський  національний університет ім. І.Франка 

 
профіль Facebook: https://www.fb.com/oksana.zaremba.505  
e-mail: oksanazaremba@gmail.com  
моб.. +380976170446 

Робоча програма за 
напрямом: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf  
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Малі та середні підприємства 

Тетяна Котенко 
доцент кафедри  
Центральноукраїнський національний технічний університет 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tetiana-kotenko-70a377120/  
сайт:   https://ncp-sme.kr.ua  |  e-mail: kntu.inintex@gmail.com  
моб.. +380506840373 
сторінка НКП Facebook: https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/  

 
 

Робоча програма EIC: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf 

Актуальні конкурси: EIC Horizon Prize - 
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes 
EIC Accelerator pilot –SME Instrument - Green Deal 
https://cutt.ly/kyxuhmu 

Приклад заявки 2018-2020 
 EIC Accelerator Pilot (SME 
Instrument Phase 2)  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/c
all_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-eic-sme-2-2018-20_en.
pdf 

 

Олег Рубель 
старший науковий співробітник, д.е.н., проф.  
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

профіль Facebook: https://www.facebook.com/oleg.rubel.1  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/oleg-rubel-a8b8411a/  
сайт: http://www.impeer.od.ua/uk/    |  e-mail: rubeloleg@gmail.com  
моб.. +380674894265 
група Ukraine in the Horizon2020 and other EU-programs: 
https://www.linkedin.com/groups/3190039/  

Робоча програма за 
напрямом: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf  

Корисні посилання: https://danube-inco.net/ 
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Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові 
виробництва 

Любомир Никируй 

професор ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 

Профіль Facebook: https://www.facebook.com/lyubomyr.nykyruy 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lyubomyr-nykyruy-16544539/  
сайт: https://ncp.pnu.edu.ua/  |  e-mail: lyubomyr.nykyruy@pnu.edu.ua  
моб.. +380956991785 
Сторінкам НКП  Facebook:https://www.facebook.com/ncp.nmp/  

 
 

Як знайти партнера: https://ncp.pnu.edu.ua/як-знайти-партнера/  

Засоби LinkedIn:  https://ncp.pnu.edu.ua/засоби-linkedin/  
 

Ірина Білан 

Зав.від.інформаційних систем в матеріалознавстві та євроінтеграції 
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ 

e-mail: belanira2014@gmail.com  
моб..+380681213826 
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Юрій Халавка  

доцент  
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

профіль Facebook:https://www.facebook.com/khalavka  
сайт: http://ibhb.chnu.edu.ua/ncp  |  e-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua  
моб.. +380958620997 
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Харчова безпека, стале сільське господарство, морські 
дослідження та біоекономіка 

Лілія Калачнюк 
професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/liliia-kalachniuk-9659a55b/ 
сайт: https://nubip.edu.ua/horizon2020   |  e-mail: lilkalachnyuk@gmail.com  
моб.. +380635815331 
Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/projectCenterofExcellence/ 

 

Інформаційно-методичні 
матеріали:  

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u125/2-info_materiali
-pidgotovka_proektnih_propoziciy.pdf  
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u125/1-materiali_info
dniv-2019.pdf  

Нові конкурси за 
напрямами: "Bio","AGRIP"  

https://nubip.edu.ua/horizon2020  (Оголошення) 

Робоча програма за 
напрямом: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf  
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Таїсія Симочко 
Ужгородський національний університет  

Профіль Facebook: https://www.facebook.com/tayisiya.symochko 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tayisiya-symochko-5bb78b60/  
сайт: https://www.ncp.uzhnu.edu.ua/   |  e-mail: tayiss@gmail.com  
моб.. +380503729950  
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Тетяна Степанова 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова  

e-mail: Ncp.h2020@onu.edu.ua  
сторінка Facebook: https://www.facebook.com/ncphorizon2020/ 
тел. +380487023113  | тел. +380487317151 
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Юридичні та фінансові питання 

Олена Коваль 
Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та           
технологій 

сайт: http://h2020.com.ua   |  e-mail: e-koval-ncp@outlook.com  
моб.. +380675035962        |    тел. /факс: +380445290332 
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