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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».
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Проекти за Програмою «Горизонт 2020»
країн СНД та Балтії

(за інформацією ресурсу CORDIS станом на 16.04.2018)

289

217
194

98
71

33 31 21 14 7 5 4 3 2 1

Електронний ресурс: http://cordis.europa.eu/home_en.html 



Research 
Infrastruktures

Всього - 18
Успішних – 6

Рейтинг успіху 
- 33%

Smart, green and 
integrated transport 

Infrastruktures
Всього - 38

Успішних – 8
Рейтинг успіху - 21%

MSCA
Всього - 209

Успішних – 35
Рейтинг успіху 

- 17%

Успішність українських організацій в програмі 
Горизонт 2020 за тематичними напрямами
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КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ
«ГОРИЗОНТ 2020»



1. Передова наука
Ініціативи:
Європейська Рада з досліджень (ERC)
Майбутні технології (FET)
Дії Марії Склодовської-Кюрі
Дослідницькі інфраструктури



Європейська Рада з досліджень ( European Research
Council, ERC) — загальноєвропейська установа, яка
покликана стимулювати розвиток науково-
дослідницької діяльності в ЄС.
Рішення про її заснування було ухвалене 18
грудня 2006 року на засіданні Ради Міністрів ЄС.
Інституція має Науковий комітет, який складається з 22
провідних європейських науковців та визначає її
стратегію.
(https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_дослідницька_рада)

Європейська Рада з Досліджень (ERC)



Європейська Рада з Досліджень (ERC)

ERC надає підтримку окремим групам 
(individual teams) науковців (без вікових обмежень і 
з усього світу) для проведення інноваційних 
міждисциплінарних досліджень, а також 
досліджень у нових (перспективних) галузях науки.

Відбір проектів  здійснюється шляхом оцінювання 
експертами з усього світу



Бюджет ERC - € 13 млрд 7

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



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



Робоча програма ERC 2018

Робоча програма ERC 2018 повертає Синергічні гранти,
які пройшли пілотні проекти у 2012 та 2013 роках.
Гранти Synergy дозволяють невеликій групі (2-4) учених
об'єднати навички, знання та ресурси разом для
спільного вирішення дослідницьких проблем у
спільному проекті з максимальним бюджетом у 10
мільйонів євро (який може тривати до шести років).
250 млн. євро для грантів синергії виділяються за
рахунок індивідуальних грантів, фінансування яких є
значно нижчим у Робочій програмі 2018 року порівняно з
2017 роком. Це зробить престижні гранти ERC ще більш
конкурентними.



ПАНЕЛІ – 25 груп експертів,
що оцінюють проекти по суті 18

Кожна панель – це
12-15 експертів

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



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»



Більше інформації на сайті ERC - https://erc.europa.eu/



Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR
(estimated grants)

ERC Synergy Grant
ERC-2018-SyG 3 Aug 2017 14 Nov 2017 250

ERC Proof of 
Concept Grant
ERC-2018-PoC

6 Sept 2017
16 Jan 2018
18 Apr 2018
11 Sept 2018

20

ERC Consolidator 
Grant
ERC-2018-COG

24 Oct 2017 15 Feb 2018 550

Календар майбутніх конкурсів



https://www.ttopstart.com/news/top-performing-countries-in-erc-grant-acquisition

July 18 2017



Українcькі організації в проектах ERC
участі не беруть (інформація на 16.04.2018)
Тільки у 2015-2016 рр. ПОДАНІ пропозиції з Базовими Установами в Україні:

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

2015 - 2016

Advanced Grants



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.



Робоча програма 2018

FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current 
Thinking

FETOPEN-02-2018: FET-Open Coordination and Support Actions

FETOPEN-03-2018-2019-2020: FET Innovation Launchpad
Короткі індивідуальні чи спільні дії спрямовані на ненаукові 
аспекти та перетворення результату поточного чи нещодавно 
закінченого проекту, який фінансується за допомогою FET у 
рамках Horizon 2020, в справжню інновацю, що має соціально-
економічні наслідки. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-03-2018-2019-2020.html


Календар майбутніх конкурсів:
FET Open

Calls Deadline(s)
Budgets million EUR
(estimated grants)

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



Робоча програма 2018

Програма FET-PROACTIVE містить нові теми:

 Штучні органи, тканини, клітини та субклітинні 
структури

 Час
 Технології життя 
 Проривні технології мікроенергетики та 

зберігання.
 Топологічна матерія (квантова фізика).
 Побудова спільноти в нейроморфних 

обчислювальних технологіях.



Календар майбутніх конкурсів:
FET Proactive

Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR
(estimated grants)

FETPROACT-01-
2018 (RIA) 31 Oct 2017 22 Mar 2018 88

FETPROACT-02-
2018 (CSA) 31 Oct 2017 22 Mar 2018 0.50

FETPROACT-03-
2018 (ERA-NET-
Cofund)

5 Jun 2018 18 Dec 2018 6



Робоча програма 2018

FETFLAG-01-2018: Preparatory Action for new FET Flagships. Within this 
topic, three main areas have been identified:
• ICT and Connected Society
• Health and Life Sciences
• Energy, Environment and Climate Change

FETFLAG-02-2018: ERA-NET Cofund for FET Flagships.
To fund partnering projects (PPs) and coordinate the national 
activities and support of Member States and Associated Countries 
(MS/AC) to the Graphene and HBP Flagships. PPs are projects funded 
from other sources (e.g. by national/regional funding) which address 
areas relevant for the Flagships and contribute to their objectives.

FETFLAG-03-2018: FET Flagship on Quantum Technologies. Within this 
call, two types of actions can be applied for: Research and 
Innovation Action (RIA) and Coordination and Support Action (CSA). 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html


Календар майбутніх конкурсів:
FET Flagships

Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR
(estimated grants)

FETFLAG-02-2018 
(ERA-NET-Cofund) 31 Oct 2017 17 Apr 2018 10

FETFLAG-01-2018 
(CSA) 31 Oct 2017 20 Feb 2018

18 Sep 2018 6

FETFLAG-03-2018 
(RIA) 31 Oct 2017 20 Feb 2018 130



On 7 March the European Union celebrated the one
hundred thousandth fellow to have benefited from its
Marie Skłodowska-Curie Actions. The actions enable
researchers to go abroad, supporting cooperation
between institutions and strengthening Europe's
research and innovation capacity. For every single
beneficiary, the EU grant offers a crucial career boost
and the chance to improve citizens' lives by advancing
knowledge and innovation.

100 000 researchers supported through EU’s 
Marie Skłodowska-Curie Actions

Tibor Navracsics, EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, said:
"Celebrating the award of the 100 000th Marie Skłodowska-Curie fellowship is a
great moment to recall the importance of this programme. On the eve of
International Women's Day, I am especially proud that the Marie Skłodowska-
Curie Actions pay particular attention to gender balance, and with more than
40% of fellowships awarded to female scientists, are the best performing part of
Horizon 2020 with respect to gender."



Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
 Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie 

Actions) спрямовані на підтримку навчання, 
мобільності та розвитку кар’єри науковців, як з країн 
Європейського Союзу, так і інших країн світу.

 MSCA надають гранти на всіх етапах кар'єри 
дослідників - будь то аспіранти або 
висококваліфіковані дослідники - і заохочують 
транснаціональну, міжсекторальну та 
міждисциплінарну мобільність.

 MSCA відкриті для всіх областей наукових 
досліджень та інновацій, від фундаментальних 
досліджень до виходу на ринок з інноваційним 
продуктом.

Marie 
S-Curie 
Actions

Training

MobilityCareer



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



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



Ніч науковців у Кракові
У польському Кракові вже вдесяте
відбулася Малопольська ніч науковців,
коли провідні навчальні заклади
відкривають для дітей і молоді двері своїх
лабораторій.
Цьогоріч уже втретє участь у цьому дійстві
змогли взяти учні зі Львова та області.
Цей захід є частиною Європейської ночі
науковців, яка відбувається фактично по
всій території ЄС і фінансується
Європейською комісією. Науковці
запрошують до себе молодь і показують
різні експерименти, пояснюють у цікавий
спосіб різноманітні фізичні явища.

Інформаційне джерело:
http://zik.ua/article/print?id=930462

http://zik.ua/article/print?id=930462


Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-ITN-2018: 
Innovative Training 
Networks

13 Sep 2018 15 Jan 2019 400

MSCA-ITN-2018 -
MSCA-ITN-EID 
European Industrial 
Doctorates

13 Sep 2018 15 Jan 2019 35

MSCA-ITN-2018 -
MSCA-ITN-EJD 
European Joint 
Doctorates

13 Sep 2018 15 Jan 2019 35

Календар конкурсів:
Marie Skłodowska-Curie
Innovative Training Networks



Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-IF-EF-ST Standard 
European Fellowships
MSCA-IF-EF-CAR Career 
Restart panel
MSCA-IF-EF-RI 
Reintegration panel

12 Apr 2018 12 Sep 2018 220

MSCA-IF-EF-SE Society 
and Enterprise panel 12 Apr 2018 12 Sep 2018 8

MSCA-IF-GF Global 
Fellowships 12 Apr 2018 14 Sep 2018 45

Календар конкурсів:
Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowships 



Calls Call Opens Deadline(s) Budgets million EUR

MSCA-COFUND-
2017 (MSCA-
COFUND-DP) 

12 Apr 2018 27 Sep 2018 30

MSCA-COFUND-
2017 (MSCA-
COFUND-FP) 

12 Apr 2018 27 Sep 2018 50

Календар конкурсів: Marie Skłodowska-Curie 
Co-funding of regional, national and international 
programmes



Дослідницькі інфраструктури



2. 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/



Ключові технології
 інформаційно-комунікаційні технології; 
нанотехнології; 
новітні матеріали; 
біотехнології;  
передові виробничі технології; 
космічні технології; 

http://www.laytec.de/key-technologies/



КОНКУРСИ ЗА 
НАПРЯМОМ 

ПРОМИСЛОВЕ 
ЛІДЕРСТВО
16.04.2018



Конкурси 2018 2019 2020
ОСНОВИ ДЛЯ ЗАВТРІШНЬОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ
H2020 – NMBP – TO – IND -2018 - 2020

149 119,6 104,6

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

H2020 – NMBP – TR – IND -2018 – 2020
162 178 122

ПРОМИСЛОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
H2020 – NMBP – ST – IND -2018 - 2020 211,5 238,8 222,5

ВСЬОГО 533,8 544,7 571,6

Нанотехнології, новітні матеріали, біотехнології,
передові виробничі технології 

Бюджет (млн. євро)



Електронний ресурс – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/45877

Критерії визначення МСП у ЄС



ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ТА 
СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ (SME INSTRUMENT)



Фаза 1. Техніко-економічне обґрунтування 

концепції
Фінансування доступне для дослідження та оцінки технічної

здійсненності та комерційного потенціалу інновації, яку компанія хоче
розвивати й комерціалізувати.
Діяльність, яка може бути профінансована: оцінювання ризиків,

проектні та маркетингові дослідження, дослідження в галузі
інтелектуальної власності.

Розмір гранту: 50 000 євро у виді одноразової
виплати на 1 проект, що становить 70% від визначеної
вартості проекту.
Тривалість: зазвичай 6 місяців.
Результат: техніко-економічне (комерційне)

обґрунтування, яке включає бізнес-план.



Фаза 2. Інноваційний проект 

Фінансування доступне для інноваційних проектів, підкріплених
якісним стратегічним бізнес-планом
Діяльність, яка фінансується в межах проектів Фази 2:

прототипування, мініатюризація, масштабування, проектування,
перевірка працездатності, тестування, демонстрація, розробка пілотних
ліній, перевірка для реплікації ринку.

Розмір гранту від 500 тисяч євро до 2,5 мільйона євро. Сума
гранту становить 70% від оціненої вартості проекту
Тривалість проекту зазвичай становить від 1 до 2 років.
Результати: новий продукт, процес або послуга, готові до

ринкової конкуренції;
інноваційний бізнес-план, який включає детальну стратегію

комерціалізації і фінансовий план з урахуванням виходу на ринок.



Фаза 3. Комерціалізація 

Результат: після завершення Фази 3 ваш бізнес
повинен поставити на ринок одну або декілька
інновацій (продукт, процес, послуга тощо), що
приведе до підвищення його
конкурентоспроможності та зростання.
Фінансування Фази 3 з боку ЄС не передбачено.

Детальніша інформація на сайті: http://een.ec.europa.eu

Для полегшення комерційного впровадження результатів інноваційної
діяльності Фази 1 та Фази 2, пропонуються заходи Фази 3.
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4 Україна

Horizon 2020 SME Instrument



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

FIRMA INSTYTUT ECOLOGII 
LIUDYNY-INEKO

Ecological Utilization of Waste 1

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



Innovative Cloud-Based PV Workflow 
for Semiconductor Foundries

Деталі проекту:
 Загальна Вартість: EUR 1 744 125
 Внесок  ЄС: EUR 1 220 887,50
 Тема:  SMEInst-01-2016-2017 - Open Disruptive Innovation Scheme
 Схема Фінансування: МСП-2 - інструмент МСП, етап 2
 Координатор: Україна
 Вид діяльності: приватна некомерційна організація

POLYTEDA CLOUD розробляє ПЗ для перевірки інтегральних мікросхем у 
виробництві. 
Концепція POLYTEDA CLOUD має на меті:
- Перемістити програмне забезпечення та відповідні служби від застарілої 
та неефективної моделі CAPEX, ( дороге обладнання та програмне 
забезпечення) на більш економічну модель OPEX (оплата за 
використання загальних ресурсів на основі хмарного сховища).
-Понизити  бар'єр входу для невеликих компаній-дизайнерів, 
використовуючи високоякісний хмарний робочий процес ПВ. 



Ecological Utilization of Waste
(Екологічна утилізація відходів)

Деталі проекту:
 Загальна Вартість: EUR 71 429
 Внесок  ЄС: EUR 50 000
 Тема:  SC5-20-2015-1 - Boosting the potential of small businesses for 

eco-innovation and a sustainable supply of raw materials 
 Схема Фінансування: МСП-1 - інструмент МСП, етап 1
 Координатор: Україна
 Вид діяльності: приватна некомерційна організація

Запропоноване ефективне вирішення проблеми використання 
небезпечних відходів, таких як медичні, відходи,  що забруднені нафтою, 
пестициди, тверді та рідкі відходи та шлам, що містить шкідливі 
речовини, та інші види відходів. 
Пропонується технологія газифікації, що дозволяє використовувати 
відходи різного типу з мінімальним впливом на навколишнє 
середовище. 
Технологія дозволяє отримувати синтетичний газ, який, у свою чергу, 
може бути використаний як джерело альтернативної енергії.



xBeam 3D Metal Printing
Деталі проекту:
 Загальна Вартість: EUR 71 429
 Внесок  ЄС: EUR 50 000
 Тема:  SMEInst-02-2016-2017 - Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced 

materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 
 Схема Фінансування: МСП-1 - інструмент МСП, етап 1
 Координатор: Україна
 Вид діяльності: приватна некомерційна організація

Технології 3D-друку металів – xBeam базується на використанні 
металевого дроту під час друку.



Деталі проекту:
 Загальна Вартість: EUR 71 429
 Внесок  ЄС: EUR 50 000
 Тема:  SMEInst-09-2016-2017 - Stimulating the innovation 

potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 Схема Фінансування: МСП-1 - інструмент МСП, етап 1
 Координатор: Україна
 Вид діяльності: приватна некомерційна організація

Feasibility study for PassivDom – autonomous 
self-learning 3D-printed modular house

Це інноваційний спосіб будівництва будинків як повністю 
інтегрованих позамережевих систем. PassivDom- це готовий для 
використання мобільний, автономний будинок, який працює лише 
на сонячній енергії,  з автономною інтегрованою інтелектуальною 
системою та всім необхідним обладнанням і меблями. Він також 
має фотоелементи, інтегровані в дах, що генерують електричну 
енергію для всіх жителів, окрему система водопостачання з 
фільтрацією, а також систему водовідводу, яка робить будинок 
повністю автономним.



Розумні жалюзі та автономні будинки.
Як українські підприємці змінюють світову індустрію

Стаття опублікована за співпраці з Вісником Представництва ЄС в Україні
Автор: Віра Тубальцева
http://nv.ua/ukr/techno/innovations/rozumni-zhaljuzi-ta-avtonomni-budinki-jak-ukrajinski-pidprijemtsi-zminjujut-
svitovu-industriju-2089496.html

Потрібно мати не просто 
ідею, а проект з високим 
рівнем технологічної 
готовності: компанії 
повинні мати прототип, 
протестований в умовах 
максимально наближених 
до реальних.



Соціальні 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



КОНКУРСИ ЗА 
НАПРЯМОМ 
СОЦІАЛЬНІ
ВИКЛИКИ
16.04.2018
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H2020: 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



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



Нагороди
Нагороди у програмі Горизонт є заохочувальними 
призами, що пропонують грошову винагороду 
тому, хто може найбільш ефективно вирішити 
певне завдання.



Пармантье 
пропонує букет з 

квіток картоплі 
Людовику XVI і Марії-
Антуанетти, гравюра 
в Le Petit Journal за 

березень 1901 р

Académie de Besançon’s Prize, 1773
У 1771 році Академія Безансона 
оголосила конкурс, який було 
спрямовано на пошук рослин, 
придатних для вживання в їжу.
Конкурс виграв Антуан-Огюст 
Пармантье - французький агроном і 
фармацевт.
Пармантье вивчав поживні властивості 
крохмалю, і запропонував 
використовувати в їжу картоплю, яка у 
Франції деякий час навіть була 
заборонена, на тій підставі, що вона 
нібито може викликати ряд 
захворювань, в тому числі проказу.



Нагороди



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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Офіційна сторінка Програми «Горизонт 2020» : 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 Information and Communication Technologies :
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies

Calls for Proposals : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/index.html

 Національні контактні пункти :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
support/national_contact_points.html



Національний контактний пункт
(при  КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” за напрямами 
“Інформаційні та комунікаційні технології” та

“Клімат та ефективність використання ресурсів, 
включаючи сировинні матеріали”

www.ncp.kpi.ua



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,               
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171
Департамент міжнародного співробітництва, відділ 
міжнародних проектів
тел./факс: +38 044 204 80 19
тел.:           +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua
http://www.ipd.kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua
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