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Найбільша програма Європейського 
Союзу з фінансування науки та 
інновацій з загальним бюджетом 
близько 80 млрд. євро, 2014-2020 рр.

Україна – асоційований член програми з 2015 року 

HORIZON EUROPE (2021-2027) з бюджетом ~ 100 млрд. євро
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и Тематичні напрями



Мережа НКП в Україні

https://h2020.com.ua/ukНаціональний портал



Мережа НКП в Україні



РОБОЧА 
ПРОГРАМА

містить інформацію
про конкурси (calls):

• тематику конкурсів
topics

• терміни подачі
dates, deadlines

• фінансові аспекти
budget

Кожні два-три роки Європейська Комісія  готує і публікує Робочі програми для кожного тематичного напрямку

2014-2015
2016-2017
2018-2020



https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en



…



https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

Портал учасників
Participant Portal



…









Future and emerging technologies (FET)
(Майбутні і нові технології)

• FET Open                    
(відкритого типу)

• FET Flagships
(флагмани)

• FET Proactive
(проактивні)

Фінансує проекти на нові 
ідеї для принципово нових 
технологій майбутнього,

які зараз тільки 
розробляються

Має сприяти створенню 
нових наукових спільнот 

шляхом залучення 
дослідників з різних 
дисциплін для їхньої 
спільної роботи над 

новими технологіями

Це великомасштабні 
довгострокові  науково-

дослідні ініціативи
для вирішення грандіозних 

наукових і технологічних завдань
Графен і Проект дослідження 

людського мозку
(новий проект по Квантових 

технологіях)



Inclusive, innovative and reflective societies (IIRS)
(Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства)

• MIGRATION

(Міграція)

• GOVERNANCE
FOR THE FUTURE
(Управління майбутнього)

• SOCIOECONOMIC AND CULTURAL 
TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF 
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

(Соціально-економічні та культурні перетворення в 
контексті четвертої промислової революції)



Україна в Горизонт 2020 https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horiz
on-dashboard

15 жовтня 2020

27 жовтня 2020



Україна в Горизонт 2020



Україна в Горизонт 2020



Україна в Горизонт 2020

Types of organizations



71 учасник

Україна в Горизонт 2020



Приклади реальних проектів за даними CORDIS:
https://cordis.europa.eu/projects/en









"RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences 
(RESBIOS)" (Science with and for Society, H2020-SwafS-2018-2020,
2020–2023).

назва проекту: "Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових
дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках"

ЛНУ ім. І. Франка, у консорціум входять 12 країн
координатор: University of Tor Vergata, Department of Biology (UNITOV), Italy

Україна в Горизонт 2020



Інформація про НКП програми «Горизонт 2020»
у Львівському національному університеті
імені Івана Франка

1. Future and emerging technologies
(Майбутні і нові технології)

2. Inclusive, innovative and reflective societies
(Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ

Керівник НКП Заремба Оксана Іванівна
Адреса: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, кім. 406
Тел.: +38 032 2394506, +38 093 4846131
E-mails: horizon2020@lnu.edu.ua, oksanazaremba@gmail.com



Горизонт Європа:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-
and-innovation-framework-programme_en


