
Від «Horizon 2020» до «Horizon Europe»

Шукаєв С. М.,

Національний контактний пункт України рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» 
за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології»

Семінар-тренінг: «Фандрайзинг. Написання проєктів. Успішні кейси»
Сумський національний аграрний університет

06.10.2020



2

Національні контактні пункти
програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020”

ЗА НАПРЯМАМИ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” ТА

“КЛІМАТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ

СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ” ПРИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

http://ncp.kpi.ua

Інформаційні Дайджести, 
присвячені актуальним 

конкурсам H2020
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Рамкова 

програма
Період Бюджет в мільярдах

Перша 1984–1988 €3.75

Друга 1987–1991 €5.396

Третя 1990–1994 €6.6

Четверта 1994–1998 €13.215

П’ята 1998–2002 €14.96

Шоста 2002–2006 €17.883

Сьома 2007–2013
€50.521 на 7 років

+ €2.7 для Євроатома на 5 

років

Горизонт 2020 2014–2020 €74

Горизонт Європа 2021–2027 €80,9

Бюджет рамкових програм науково-

технологічного розвитку ЄС 4



5
2007 – 2013 рр.



Міністр освіти і науки України Сергій Квіт та Комісар з 

досліджень, науки та інновацій Європейського Союзу

Карлос Моедас підписали Угоду між Україною і Європейським 

Союзом про участь України у Рамковій програмі ЄС з наукових 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

20 березня 2015
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Угода між Україною і Європейським Союзом про участь 
України у програмі ЄС Горизонт 2020 – Рамкова 
програма з досліджень та інновацій (2014-2020)

Ця Угода внормовує умови участі України як

асоційованої країни в Програмі Горизонт 2020 –

Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014-

2020), врегульовує розмір її фінансових внесків по

роках, а також правила звітності, фінансового

контролю, відшкодувань та інших заходів.

Угодою визначено, що юридичні особи України

беруть участь у заходах Програми, фінансованих

з бюджету 2015 року й надалі, на тих самих умовах,

що застосовуються до юридичних осіб держав-

членів Європейського Союзу, а також у діяльності

освітніх та інноваційних товариств на таких само

умовах [ст.2, п.2, 3].
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Статистика участь України в 

Програмі «Горизонт 2020»
(станом на жовтень 2020 р.)

Кількість поданих пропозицій 2475

Кількість пропозицій,

що пройшли експертизу 1948

Підписано грантів 200

Кількість унікальних учасників 150
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Статистика участь України в 

Програмі «Горизонт 2020»
(станом на жовтень 2020 р.)

Обсяг залученого 

фінансування

34,88 млн. Євро

Місце у рейтингу за 

обсягом фінансування

7 з 16

серед асоційованих 

країн

Місце у рейтингу за 

кількістю участей

7 з 16 

серед асоційованих 

країн
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Подані заявки 1948

Профінансовані 

проєкти
200

Загальний обсяг 

фінансування

34.88

million

Державні 

установи
28

Інші 25

ЗВО 56

Дослідницькі

інституції
70

Приватний 

сектор
102
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Державні 

установи

Інші

ЗВО

Дослідницькі 

інституції

Приватний 

сектор

10%

9%

20%

25%

36%

Участь українських організацій

26 українських університетів (9% від загальної кількості) 

беруть участь у проєктах Програми «Горизонт 2020» Станом на

жовтень 2020 р.
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Дані взяті з сайту http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html

КОЕФІЦІЄНТ УСПІШНОСТІ 

В ПРОГРАМІ ГОРИЗОНТ 2020 13



Успішність українських організацій у Програмі 
«Горизонт 2020» за тематичними напрямами

Дослідницькі інфраструктури

Всього заявок: 27

Успішні заявки: 10

Рейтинг успішності: 37%

Євроатом

Всього заявок: 57

Успішні заявки: 18

Рейтинг успішності: 32%

Передові матеріали

Всього заявок: 16

Успішні заявки: 6

Рейтинг успішності: 31%

Станом на

жовтень 2020 р.

Середній рейтинг успішності ~ 10%

14
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Німеччина

Велика
Британія

Франція

Нідерланди Бельгія

Греція

Україна

Швеція

Італія

Іспанія

Залежність успіху у програмі Горизонт 2020 

від ВВП країни та фінансування науки
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ІІ 
(1830-1890 рр.) 

ІІІ 
(1880-1940 рр.) 

ІV 
(1930-1990 рр.) 

V 
(1985-2035 рр.) 

VІ 
(2030-2080 рр.) 

VІІ 
(2070-2130 рр.) 

▪ Паровий 

двигун

▪ Залізничне 

будівництво 

та транспорт

▪ Вугільна 

промисло-

вість

▪ Чорна 

металургія

▪ Електротех-

нічне, важке 

машинобуду-

вання

▪ Виробництво 

та прокат 

сталі

▪ Лінії електро-

передач

▪ Неорганічна 

хімія та ін. 

▪ Автомобілебу

дівництво

▪ Кольорові 

метали

▪ Синтетичні 

матеріали

▪ Виробництво 

товарів 

тривалого 

використання

▪ Електронна, 

вимірювальна

і оптико-

волоконна 

техніка

▪ Програмне 

забезпечення, 

телекомуні-

кації

▪ Роботобудів-

ництво

▪ Інформаційні 

послуги

▪ Наноенерге-

тика

▪ Молекулярні

та клітинні 

технології

▪ Нанотехно-

логії

▪ Нанобіотехно-

логії

▪ Нанобіоніка

▪ Мікроелект-

ронні

технології

▪ Наноматері-

али та ін. 

▪ Приладо- і 

роботобудів-

ництво

▪ Біокомп’ютер-

ні системи

▪ Біомедицина

▪ …тобто 

зв’язок 

штучних і 

органічних, 

"живих" 

систем

Джерело: Федорова, Ю. В. (2016). Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, (1), 123-126.

Характеристика технологічних укладів
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1-й і 2-й

1%

4-й

35%

5-й

4%

6-й…

3-й

60%

1-й і 2-й

4-й

5-й

6-й

3-й

Джерело: Дубик, В. Я., & Осідач, О. Б. (2014). Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного
прориву і нарощення прибутковості. Інноваційна економіка, (2), 31-39.

ОБСЯГИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДАХ УКРАЇНИ



Основні проблеми, які потребують 

вирішення:

▪ Відсутність інноваційної системи, яка б 

дозволила швидко виводити лабораторні 

результати на ринок

▪ Недостатнє державне фінансування 

науки

▪ Необхідність реформування НАН України

29 січня 2019 року відбулось 

засідання Спільного комітету 

Україна-ЄС з досліджень та 

інновацій, у якому взяли участь 

представники Європейської Комісії.

https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-dobre-integrovana-v-horizon-2020-i-vzhe-viznacheno-potribni-kroki-dlya-priyednannya-do-nastupnoyi-programi-horizon-europe-spilnij-komitet-ukrayina-yes

Висновки Європейської Комісії стосовно участі
України у Програмі «Горизонт 2020»
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Ключові пріоритети

Програми

«Горизонт 2020»
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251. Передова наука
Ініціативи:

 Європейська Рада з досліджень (ERC)

 Майбутні технології (FET)

 Дії Марії Склодовської-Кюрі

 Дослідницькі інфраструктури



ERC Starting 
Grants

• Для дослідників з досвідом від 2 до 7 років після PhD

• Гранти до €1.5 млн. на 5 років

ERC 
Consolidator 

Grants

• Для провідних дослідників з досвідом від 7 до 12 років після PhD

• Гранти до €2 млн. на 5 років

ERC Advanced 
Grants

• Для відомих дослідників, які мають наукові досягнення за останні 
роки, що індефікують їх як лідерів у своїй галузі досліджень

• Гранти до €2.5 млн. на 5 років

ERC Proof of 
Concept

• Тільки для дослідників, які вже є стипендіатами програми ERC,
для подолання розриву між дослідженнями та ранньою стадією 
розробки інноваційного продукту

• Гранти до €150,000

СХЕМИ ФІНАНСУВАННЯ
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ПАНЕЛІ – 25 груп експертів,

що оцінюють проекти по суті

Кожна панель – це
12-15 експертів

Я.Р.Міщук, НКП «Європейська Рада з досліджень»
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Критерії оцінювання проектів ERC
Відмінна якість (Excellence) – єдиний критерій 
оцінки!

Оцінювання Excellence на 2х рівнях:

 Відмінна якість Наукового Проекту
✓ Амбіційність та оригінальність ідеї

✓ Реальність та наукових підходів до реалізації

✓ Потенційний вплив результатів на науку та соціум

 Науковий рівень Керівника Проекту (Principal Investigator)

- СV та досягнення

Детальніше – в Інформації для експертів

на веб-сторінці конкурсу ERC

Я.Р.Міщук, НКП «Європейська Рада з досліджень»



Програма FET має три взаємодоповнюючі напрями діяльності:

❑ FET Open фінансує проекти на нових ідеях для принципово нових 

технологій майбутнього на ранній стадії, коли є кілька дослідників, 

що працюють за темою проекту. 

❑ FET Proactive підтримує нові наукові напрями, прагнучі створити 

критичну масу європейських дослідників у ряді перспективних 

дослідницьких тем. Програма підтримує області, які ще не готові 

для включення до галузевих наукових дорожніх карт, з метою 

створення нових міждисциплінарних наукових співтовариств.

❑ FET Flagships підтримують ініціативи, в яких сотні найкращих 

європейських дослідників об’єднують сили для розв’язання амбітних 

наукових і технологічних викликів, як, наприклад, «Людський мозок» 

або розроблення нових матеріалів, таких як «Графен».

Майбутнє і нові технології

Future and Emerging Technologies (FET)
Місія: перетворити відмінну наукову базу в 

Європі в конкурентну перевагу.

29
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Майбутнє і нові технології

Future and Emerging Technologies (FET)



Календар майбутніх конкурсів:

FET OPEN

Calls Deadline(s)

Budgets million EUR

2018 2019 2020

FETOPEN-01-2018-2019-

2020 (RIA)

16 May 2018

24 Jan 2019

18 Sep 2019

13 May 2020

181.2 162.8 361

FETOPEN-02-2018 (CSA) 11 Apr 2018 2 - -

FETOPEN-03-2018-2019-

2020 (CSA)

16 Oct 2018

08 Oct 2019

14 Oct 2020
2.5 2.7 3

31
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Innovative Training Networks 

(Мережі інноваційної підготовки)

ITN Високоякісне навчання у сфері досліджень в

рамках міжнародних і міждисциплінарних

мереж, промислової докторантури або спільної

докторантури

Individual Fellowships

(Індивідуальні стипендії)

IF Можливість працювати над індивідуальними

науковими проектами у різних країнах і

секторах, що сприяє отриманню нових навиків

Research and Staff Exchange 

(Обмін науковим та інноваційним

персоналом)

RISE Міжнародний і\або міжгалузевий обмін кадрами

в галузі досліджень та інновацій з метою

розвитку стабільного співробітництва для

реалізації проектів і передачі знань

Co-funding of programmes

(Співфінансування регіональних,

національних та міжнародних

програм)

COFUND Регіональні, національні або міжнародні

програми, які сприяють покращенню якості у

сфері навчання, мобільності і розвитку кар’єри

науковців

European

Researchers’ Night

(Європейська ніч науковців)

NIGHT Організація "Дослідницької ночі" по всій Європі,

як правило, в останню п'ятницю вересня.

Підвищення обізнаності громадськості про

науково-дослідну та інноваційну діяльністі

Напрями Marie Sklodowska Curie Actions
33



Бюджет MSCA (млн. євро)

КОНКУРСИ 2018 2019 2020

H2020-MSCA-ITN 442 470 525

H2020-MSCA-IF 273 296 324

H2020-MSCA-RISE 80 80 80

H2020-MSCA-COFUND 80 90 100

H2020-MSCA-NIGHT 12 - 8

TOTAL 890 939 1042

34



352. Лідерство у промисловості

Ініціативи

 Лідерство в індустріальних технологіях

 Доступ до ризикового фінансування

 Інновації в SME

http://www.forbes.com/sites/ricksmith/2014/08/25/what-leadership-will-look-like-in-20-years/
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Ключові технології
 інформаційно-комунікаційні технології; 

 нанотехнології; 

 новітні матеріали; 

 біотехнології;  

 передові виробничі технології; 

 космічні технології; 

http://www.laytec.de/key-technologies/
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ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ТА 

СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ (SME INSTRUMENT) 38



Українські компанії переможці

Horizon 2020 SME Instrument

Організація Назва проекту Фаза

LIMITED LIABILITY 

COMPANY POLYTEDA 

CLOUD

Innovative Cloud-Based PV 

Workflow for Semiconductor 

Foundries

2

SolarGaps Energy generating solar smart 

window blinds

2

JOINT STOCK COMPANY 

NVO CHERNOVA HUILYA

xBeam 3D Metal Printing 1

PASSIVDOM UKRAINE 

LIMITED LIABILTY 

COMPANY

Feasibility study for PassivDom

– autonomous self-learning 3D-

printed modular house

1

39



Календар конкурсів:

SME instrument

Calls Deadline(s) Budgets million EUR

SME-1 SME instrument 

phase 1

05 June 2019

09 October 2019

08 January 2020

18 March 2020

19 May 2020

07 October 2020 

600

SME-2 SME instrument 

phase 2
05 September 2019 41,4

69



41Соціальні виклики (Societal Challenges)

- Ініціативи:

 Здоров’я та добробут

 Безпека продуктів харчування, стале с/г, 

лісництво, водне господарство, прісна вода та 

біоекономіка

 Безпечна, чиста та ефективна енергетика

 Розумний, зелений та інтегрований транспорт

 Навколишнє середовище, клімат, ефективність 

ресурсів

 Інноваційне та розумне суспільство

 Безпечне суспільство



42H2020: різноманіття інструментів

SME instrument

Prizes PPPs

STREPs, IPs…

PCP

Coop. w/ EIT

Open Disruptive 

Innovation 

Responsible I

FET Open 

Networking

instruments

Pilots A & B

JTIs
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H2020: різноманіття інструментів

• Гранти на дослідження і розробки (RIA)

• Гранти на інновації (IA)

• Акції підтримки і координації (CSA)

• Акції співфінансування (ERANET)

• SME-інструмент – для підтримки конкретних заходів SME на 

трьох етапах

• Передкомерційне сприяння (PCP) – спрямування розробок 

на задоволення потреб державного сектору

• Державні закупівлі інноваційних рішень (PPI) – перший 

покупець інноваційних рішень

• Нагороди – стимулювання інновацій та знаходження 

вирішень проблем, які важливі для громадян Європи



Дослідження Розробка Інновація Комерціалізація

Фундаментальні 

дослідження

Аналіз

здійсненності

Валідація

(лаб)

Демонстрація

(масштабна)

Комерціалізація

RIA

IA

SME 

Instrument

Основні 
принципи
розглянуті

Сформульована 
концепція 
технології

Експерименталь
не 
підтвердження 

Валідація
технології в 
лабораторії

Валідація
технології у 
відповідному 
середовищі

Демонстрація 
в
релевантному 
середовищі

Демонстрація 
в 
операційному 
середовищі

Система 
завершена і 
підтверджена

Успішне 
функціонува
ння

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

Ланцюг інновацій
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Що буде після закінчення програми «ГОРИЗОНТ 2020» ?

2020 - 2021



Основні завдання програми:

Зміцнення 
європейського науково-

технологічного 
фундаменту та 

дослідницького простору

Підвищення 
європейської 
інноваційної 

конкурентоздатності та 
створення нових  

робочих місць

Реалізація 
громадських пріоритетів 
і підтримка європейської 
соціоекономічної моделі 

та європейських 
цінностей
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Структура програми “Горизонт Європа”:
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Загальний бюджет програми: €80,9 млрд.
(узгоджений у липні 2020 р.)

Напрям 2: Глобальні 

виклики

Напрям 1: Передова 

наука

Напрям 3: Інноваційна 

Європа

"Євратом" 

Розширення участі   

52,7%52,7%52,7%

25,8%

13,5%

2,4%

2,1%
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 Висновки з реалізації програми 
“Горизонт 2020”:

 Нові елементи в програмі 
“Горизонт Європа”:

1. Створення Європейської 
інноваційної ради (European 
Innovation Council)

2. Впровадження дослідницько-
інноваційних місій (R&I missions)

3. Розширення можливостей для 
асоційованих країн Програми

4. Запровадження політики 
відкритої науки 

5. Новий підхід до укладення 
партнерств

6. Розповсюдження передового 
досвіду (Spreading Excellence)

1. Необхідність підтримки 
проривних інновацій

2. Орієнтація на ефективність 
шляхом конкретизації завдань та 
залучення громадян 

3. Потреба зміцнення міжнародного 
співробітництва

4. Курс на забезпечення відкритості

5. Прагнення раціоналізувати 
систему фінансування

6. Заохочення партнерів до активної 
участі в Програмі
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Новий елемент 1: Європейська інноваційна рада 
(European Innovation Council)

Служба “одного вікна” (one-stop-shop), що була створена
Європейською Комісією для:

➢ забезпечення комерціалізації проривних технологій з 
високим потенціалом впливу, які є занадто ризиковими
для приватних інвесторів;

➢ надання підтримки інноваторам у залученні інвестицій та 
розширенні їхніх компаній. 

До 70% бюджету ЄІР буде призначено для малих та середніх 
підприємств

Детальний опис:

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

51



Інструменти Європейської інноваційної ради
для подолання розриву між ідеєю та проєктом, що готовий до 
залучення інвестицій:

Програма

Accelerator
(«Прискорювач»):

грантове та змішане 
фінансування інноваційних 

проєктів від передкомерційного
до ринкового виробництва та 

нарощування виробничих 
потужностей

https://ec.europa.eu/easme/en/se
ction/sme-instrument/eic-
accelerator-funding-opportunities

Програма 

Pathfinder
(«Першопроходець»):

грантове фінансування 
інноваційних проєктів на 
етапі від формулювання 
технологічних рішень до 

початку передкомерційного
виробництва

https://ec.europa.eu/research/e
ic/index.cfm?pg=pathfinder
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Новий елемент 2: Дослідницько-інноваційні місії 
(R&I missions)

Місії в  програмі «Горизонт Європа» -- це:

➢ міжгалузеві комплекси завдань, що спрямовані на досягнення 

конкретних вимірювальних цілей у чітко визначені строки;

➢ інструмент для вирішення проблем, які є актуальними для значної 

частини європейського населення та широкого кола європейських 

громадян;

➢ засіб впливу на суспільні процеси та формування політичних рішень в 

Європі;

➢ інтегральна частина напряму №2 програми «Горизонт Європа» 

(«Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоздатність»), 

в рамках якого будуть формулюватися конкретні місії.

Детальний опис: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-

innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
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П‘ять тематичних зон для дослідницько-

інноваційних місій (Mission areas):

1. Адаптація до кліматичних змін, 
включаючи соціальні трансформації

2. Боротьба із раком

3. Здоров'я ґрунту та харчування

4. Кліматично-нейтральні та 
розумні міста

5. Здорові океани, моря та внутрішні 
води
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Новий елемент 3: Розширення можливостей для асоційованих 
країн Програми (Extended association possibilities)

Завдання: 

➢ спільне протистояння глобальним суспільним викликам;

➢ залучення до участі в Програмі найкращих світових експертів та  
використання найпотужніших світових ресурсів;

➢ стимулювання попиту та пропозиції на інноваційні рішення

Ключові принципи:

➢ відкритість Програми для країн з-поза ЄС, що мають потужний науковий, 
технологічний та інноваційний потенціал;

➢ проведення цільових заходів в рамках Програми (флагманські ініціативи, 
спеціальні спільні конкурси тощо);

➢ орієнтація на сприяння економічному розвитку Європи шляхом  
інноваційної діяльності



Новий елемент 4: Політика відкритої науки (Open Science Policy)

Завдання: 
➢ максимізація поширення та  використання результатів науково-інноваційної 

діяльності;
➢ залучення активної участі суспільства у науково-інноваційній діяльності

Ключові принципи:
➢ зобов'язання для бенефіціарів проєктів публікувати дані своїх досліджень у 

відкритому доступі;
➢ забезпечення прав інтелектуальної власності авторам публікацій;
➢ застосування формату FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable), який 

передбачає «доступність даних для пошуку та їхню сумісність з багаторазовим 
використанням»;

➢ впровадження системи винагородження науковців відповідно до їхніх навичок 
володіння принципами Open Science;

➢ використання Європейського хмарного сховища відкритих наукових даних 
(European Open Science Cloud)

Детальний опис: https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home



Новий елемент 5: Новий підхід до європейських 
партнерств (New approach to European Partnerships)

Нове покоління цілеорієнтованих та більш амбітних партнерств, що 
спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів політики ЄС та 
передбачають:

➢використання простіших інструментів для співробітництва;

➢цілісний життєвий цикл у проєктах;

➢стратегічну орієнтацію під час формування консорціумів.

Детальний опис:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-
innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-
europe_en



Три типи нових європейських партнерств:

• Партнерства між Європейською комісією та державними 
або приватними організаціями

• Базуватимуться на меморандумах про взаєморозуміння та 
договірних домовленостях.

Co-programmed

• Партнерства за участі країн ЄС з органами державної 
влади на чолі консорціумів. 

• Передбачають узгодження єдиної програми та зобов'язання 
партнерів щодо здійснення пропорційних фінансових 
внесків.

Co-funded

•Партнерства, що передбачають централізовану участь ЄС у 
фінансуванні науково-дослідницьких програм окремих 
європейських країн. 

•Зумовлені потребою довгострокового співробітництва та 
високорівневої інтеграції. 

•Приклад – EIT Knowledge and Innovation Communities (Спільноти знань 
та інновацій Європейського інституту інновацій та технологій).

Institutionalised



Новий елемент 6: Розповсюдження передового досвіду та 
розширення участі (Spreading Excellence & Widening Participation) 

Діяльність, що спрямована на:

➢ залучення до участі у Програмі широкого кола учасників;

➢ефективне використання сильних сторін кожного з учасників;
➢створення сприятливих умов для співробітництва;
➢зменшення розриву між науково-інноваційним потенціалом учасників.

Інструменти:

➢попарне об’єднання учасників (Twinning) та об’єднання учасників у команди
(Teaming);

➢кафедри Європейського дослідницького простору (ERA Chairs);

➢організація Європейського співробітництва в галузі науки і техніки (COST);
➢підтримка діяльності Національних контактних пунктів;
➢ініціативи “циркуляції умів” (Brain circulation initiatives), тобто міжнародного 

переміщення висококваліфікованих експертів;
➢практика “хоп-он” (“Hop-on”) – можливість для додаткових партнерів 

долучитися до консорціуму та отримати фінансування вже після того, як проєкт 
буде затверджений.



Орієнтація на спрощення механізмів 
участі у програмі “Горизонт Європа”:

✓ Розширене використання спрощених моделей грантової підтримки
всюди, де це доречно (з уваги на успішність системи пілотних 
одноразових платежів, що застосовувалася у програмі “Горизонт 2020”);

✓ Ширше прийняття звичних практик обліку витрат, які застосовують 
бенефіціари проєктів;

✓ Надання бенефіціарам проєктів можливості використання своїх 
аудиторських звітів для участі одночасно в кількох програмах ЄС;

✓ Можливість покриття до 100% прямих витрат за проєктом за рахунок 
програми (як в “Горизонті 2020”);

✓ Принцип застосування єдиного набору правил для участі в усіх 
напрямах та конкурсах програми (як в “Горизонті 2020”).



Синергія програми “Горизонт Європа” з 
іншими програмами ЄС:

Горизонт “Європа”

Інші програми ЄС:
•Erasmus
•LIFE
•Common Agricultural Policy
•Innovation Fund
•Connecting Europe Facility
•ERDF
•Invest EU                    
•Space Programme             … та інші
•Digital Europe
•ESF+

Сумісність:
✓ гармонізація правил надання 
грантів;

✓гнучкі системи 
співфінансування;

✓створення єдиного ресурсного 
фонду на рівні ЄС

Узгодженість та 
взаємодоповнення:

✓напрацювання спільних 
стратегічних пріоритетів заради 
досягнення спільних цілей



Участь України в Програмі:

Український Уряд передбачає участь у програмі "Горизонт Європа":

«Україна приєднається до рамкової програми Горизонт Європа 
(Horizon Europe) та можливостей Європейського 
дослідницького простору.

Україна братиме активну участь у роботі понад 25 міжнародних 
дослідницьких інфраструктур».

(Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена 

Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року

№ 188-IX.)



Старт програми:

1 січня 2021 р.

Завершення 
програми:

31 грудня 2027 р.

Де шукати конкурси: 
Портал “Funding and tender opportunities”

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home



Як взяти участь у конкурсі ?
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Формування 
проектної 

ідеї

Перевірка ідеї 
на відповідність 

Програмі 
«Горизонт 2020»
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Визначення 
типу 

проекту

Формування
консорціуму, 

пошук
координатора 
та партнерів
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Написання 
проектної 
пропозиції

Подання 
проектної 

заявки 
координатором



68Корисні посилання

 Офіційна сторінка Програми «Горизонт 2020» : 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 Calls for Proposals : 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

 Офіційний сайт Європейської комісії: 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-

innovation-framework-programme_en

 Національний портал: http://h2020.com.ua/uk/

 Національні контактні пункти КПІ: http://ncp.kpi.ua/uk/

 В соцмережах за гештегом #HorizonEU



69Вдячний за увагу!

Контакти:

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171

Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського

програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” 

тел./факс: +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua

http://www.ncp.kpi.ua


