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Горизонт 2020

Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і 

інновацій
 1 січня 2014 – 31 грудня 2020

 Бюджет: 78,8 70 млрд. євро

 Об'єднання трьох програм: Сьома 
Рамкова програма досліджень(FP7), 
Програма  конкурентоспроможності та 
інновацій (CIP), Європейський інститут 
інновацій та технологій ((EIT)

 Дворічні Робочі Програми (конкурси)

 Інноваційний підхід: від наукових 
досліджень до впровадження 

 Фокус: на соціальні проблеми, що 
стоять перед суспільством 

 Спрощений доступ: для всіх компаній, 
університетів, інститутів країн ЄС і за 
межами.



Горизонт 2020 : 2014-2020

Суспільні виклики (Societal 
Challenges): 29, 7  млрд. євро 

 Охорона здоров’я, демографічні зміни та 
добробут

 Безпека продуктів харчування, стійке 
сільське та лісне  господарство, морські 
дослідження та біоекономіка

 Безпечне, чисте та раціональне 
використання енергії

 Раціональний, «зелений» та інтегрований 
транспорт

 Клімат, ефективне використання ресурсів 
та сировини

 Самодостатні, інноваційні та захищені 
суспільства. 

Лідерство у промисловості(Industrial 
Leadership): 17 млрд. євро

• Інформаційно - комунікаційні 
технології;

• Нанотехнології; новітні матеріали; 
передові виробничі технології;

• Біотехнологія; 

• Космічні технології;

Доступ до  ризикового фінансування 

для інвестицій в дослідження та 
інновації; 

Інновації  та МСП

Передова наука (Excellent Science): 24,4 млрд. Євро

• Європейська Рада  з Досліджень  (ERC)

• Нові та виникаючі технології (FET) 

•Марія Складовська Кюрі

•Науково-дослідна інфраструктура

Європейський Інститут інновацій та технологій (EIT) 2,7 млрд. євро

+  Спільний Дослідницький Центр (Joint Research Centre )

EURATOM 1,6 млрд.євро (2014-2018 )+770 млн. євро (2019-2020 )

Non-nuclear direct actions of the Joint Research Institute 

https://ec.europa.eu/jrc/


Умови участі

Загальні умови:

• мінімальна кількість учасників: 

три юридичні особи з трьох 
різних країн членів ЄС (MS) чи 
асоційованих країн (АС)

одна юридична особа в

 ERC, 

 mobility programme

 SME instrument

• Відповідність проектної 
пропозиції  основним вимогам 
та критеріям конкурсу

•

28 MSs

+

ACs

•Iceland

•Norway

•Albania

•Bosnia and Herzegovina

•the former Yugoslav

Republic of Macedonia

•Montenegro

•Serbia

•Turkey

•Israel

•Moldova

•Switzerland

•Faroe Islands

•Ukraine

•Armenia

•Georgia

додаткові умови формуються у 

відповідності до робочої 

програми чи спеціальної 

програми (включаючи і кількість, і 

країни-учасниці) 



Основні критерії (Evaluation  Criteria )

• Якість, новітність

• Ефективність впровадження

• Вплив на економічний/галузевий 

розвиток 



Що фінансується?



Як брати участь (І)

 Отримати інформацію про  можливості фінансування (Портал  

учасників)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

- Конкурси/ Тематика/Робочі програми

- Інструкції та керівництвоа щодо оформлення заявки на 

фінансування та

управління проектами протягом усього циклу.

 Отримати підтримку Мережа НКП (NCP Network) Національні

контактні центри надають інформацію та індивідуальні рекомендації

по Горизонт 2020. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/natio

nal_contact_points.html

чи online Research Enquiry Service 

http://ec.europa.eu/research/enquiries.

 Знайти партнерів

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/enquiries


3 Internet portals related to Horizon 2020:

• RESEARCH on EUROPA  policy context
http://ec.europa.eu/research

• PARTICIPANT PORTAL  interactions with participants
http://ec.europa.eu/research/participants/

portal

• CORDIS  dissemination of results
http://cordis.europa.eu
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http://ec.europa.eu/research
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
http://cordis.europa.eu/


RESEARCH on EUROPA

WEB Portal Horizon 2020

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



Ваш тематичний напрям

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

your-area



Participant Portal- Портал учасників
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

p/en/home.html

 На цьому сайті ви можете знайти відповідну 
інформацію щодо фінансування науково-
дослідних та інноваційних проектів програм 
ЄС:
• Горизонт 2020, 2014-2020 - рамкова 
програма з досліджень та інновацій
• Сьомому рамкову програму (FP7) 2007-
2013

 і програму конкурентоспроможності та 
інновацій (CIP)

 Для незареєстрованих користувачів
• пошук фінансування
• керівні правила щодо фінансування і 
правові документи
• переглянути, якщо організація вже 
зареєстрована
• послуги підтримки (НКП), відповіді на 
питання 

 • направити заявку
• підписати грант
• управляти вашим проект протягом усього 
циклу

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Можливості фінансування



КОНКУРСИ
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/

horizon-2020-work-programme-2016-2017-published

Конкурси Горизонт 2020 на 2016-2017

роки
Європейською Комісією опубліковано 

конкурси Горизонт 2020 на наступні два 

роки з бюджетом майже 16 млрд €. 

Робочі програми доступні на Порталі 

учасників:

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

2020/en/news/horizon-2020-work-

programme-2016-2017-published



Знайти відповідний конкурс





partner search services Participant Identification Code (PIC)

ЯК БРАТИ УЧАСТЬ (ІІ)
ПРАВИЛА, ДОКУМЕНТИ, РЕЄСТРАЦІЯ…

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.ht

ml

http:h2020.com.ua

Покрокові довідники

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


Пошуки партнерів

- Партнери попередніх та діючих проектів

- Служба пошуку партнерів CORDIS

- Мережа NCPs’ 

- Міжнародні наукові заходи

- Базу даних CORDIS проектів підтриманих ЄК (РП6/7)

- Brokerage events

Etc. 

Рекомендації на українській мові

http://h2020.com.ua



PIC 

Participant  Identification Code 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/searchorg

Інструкція на 

українській мові

h2020.com.ua



http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_us

ermanual.pdf

Подання пропозиції 

Proposal submission



БУТИ ЕКСПЕРТОМ ЄК



МЕНЕДЖМЕНТ
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


ДОКУМЕНТИ, ПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ, НКП….

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Useful links

 Horizon 2020: www.ec.europa/research/horizon2020 

 Participant Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal 

 Horizon 2020 Documents 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/r
eference_docs.html

 Horizon 2020 On-line Manual 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/g
uide.html#

 Questions?  Research Enquiry Service 
http://ec.europa.eu/research/enquiries

 Bioeconomy : http://ec.europa.eu/research/bioeconomy 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


Національний Портал Горизонт 2020

http://h2020.com.ua/



Проекти підтримки 

http://www.inco-eap.net

http://www.increast.eu



Національний інформаційний центр 

зі співробітництва з ЄС у сфері науки 

та технологій

__________________________________

ОЛЕНА КОВАЛЬ

офіс 801, 180, вул. Горького, 

Київ, 03680, Україна

Тел/факс: +380 44 529 0332

E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua

Web:   http://www.fp7-ncp.kiev.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

mailto:nip@fp7-ncp.kiev.ua
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/

