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Кожен успішний український дослідник розуміє наскільки 
важливими є соціальні мережі – адже  особисті контакти 
приносять нові ідеї та відкривають доступ до важливої 
інформації.

Європейські дослідницькі мережі у всьому розмаїтті їхніх форм є 
продовженням тих звичних мереж контактів, на які спираються 
у своїй роботі українські науковці. Головна відмінність полягає 
у тому, що у багатьох випадках Європейський Союз  підтримує і 
формалізує ці мережі.

Навіщо пропонувати таку підтримку?

З державної точки зору, дослідницькі мережі мають дві основні 
переваги:
•	 по-перше, дослідницькі мережі  стимулюють інноваційну 

діяльність. Що активніше дослідник залучається до життя 
фахової спільноти -  тим більшими стають можливості його 
доступу до ресурсів – фізичних (дослідницьких закладів 
та наукового обладнання), інтелектуальних (ідей), чи 
фінансових (грантів).  

•	 по-друге, дослідницькі мережі  єднають науковців як у 
Європейському Союзі, так і поза його межами. Вважаючи 

Україну одним з «пріоритетних партнерів», Європейський 
Союз прагне зміцнювати економічні і політичні зв’язки з 
нею. Зближення європейських та українських дослідників 
сприяє такій  інтеграції.

 
Сфери професійних інтересів

Європейський Союз визначив десять сфер наукових досліджень, 
які будуть пріоритетними  при наданні фінансової підтримки, і в 
яких буде зосереджено діяльність дослідницьких мереж:
1. Охорона здоров’я;
2. Продукти харчування, сільське господарство і біотехнології;
3. Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ);
4. Нанонауки, нанотехнології, нові матеріали та технології 
виробництва (НМТ);
5. Енергетика;
6. Навколишнє середовище (в тому числі, зміни клімату);
7. Транспорт (включаючи аеронавтику);
8. Суспільно-економічні та гуманітарні науки (СЕГ);
9. Космічні дослідження;
10. Безпека.

Європейські дослідницькі мережі — що це таке?

Цей довідник підготовлено з метою демонстрації переваг вступу 
до дослідницьких мереж у Європейському Союзі. Він  може 
служити посібником, який містить відомості про деякі з основних 
дослідницьких мереж, включаючи опис їх функцій та контактну 
інформацію.

Офіційне фінансування деяких мереж, які згадуються у даному 
документі, нещодавно припинилося, але вони все-таки занесені 
до цього довідника. Також мова йтиме про мережі, які тільки 
створюються, але вже сьогодні можна звертатись до контактних 
осіб цих мереж. Зазвичай, контактні особи  - це люди, що добре 
поінформовані про усі новини у своїй галузі. Звернутися до 

особи, яка відповідала за діяльність дослідницької мережі, що 
тільки-но припинила своє існування, варто навіть для того, аби 
дізнатися про останні події (й нові мережі) у певній сфері, адже ці 
люди зберігають свої фахові контакти серед наукової спільноти.

Крім того, довідник також містить інформацію про науково-
дослідне обладнання та інші матеріально-технічні ресурси, 
якими зможуть користуватися українські дослідники. Це 
принесе подвійний зиск: по-перше, уможливить доступ 
до першокласного обладнання, а по-друге, допоможе 
створити власну мережу контактів з іншими науковцями, які 
користуються тією самою дослідницькою інфраструктурою.
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Категорії  дослідницьких мереж, які підтримуються Європейським 
Союзом
Мережі досконалості. Мережа, до складу якої входять 
дослідники принаймі  з  трьох країн – держав-членів ЄС або 
т. зв. асоційованих країн (в т.ч., України). Найчастіше таку 
мережу утворюють шестеро науковців з різних країн. Обсяги 
фінансування цих мереж коливаються від 1 до 6 млн. євро на рік 
і виділяються на період, що не перевищує 7 років.

Фінансування з боку Європейського Союзу спрямовується 
на підтримку діяльності цих мереж. Для вступу до мережі 
досконалості необхідно отримати офіційну згоду всіх організацій, 
що беруть участь у діяльності групи.

Діяльність групи може бути спрямовано на:
•	 розробку скоординованих програм досліджень;
•	 спільне використання інструментів і платформ досліджень;
•	 спільний доступ до потенціалу науково-дослідних установ та 

відповідного обладнання;
•	 обмін персоналом та відкриття вакансій для інших членів 

мережі;
•	 перебазування персоналу, можливо, навіть цілих 

дослідницьких колективів разом з обладнанням; та
•	 комплексне управління знаннями та інтелектуальною 

власністю.

Важливо відзначити, що Європейська Комісія вимагає, аби ці 
мережі не перетворювалися на «закриті клуби для обраних» - 
вони повинні поширювати знання поза межами партнерської 
спільноти через тренінги. Це може стати гарною можливістю для 
встановлення першого контакту з мережею.

Проекти співпраці. Це спеціальні програми, спрямовані на 
підтримку конкретних дослідницьких проектів, що виконуються 
учасниками з різних країн. Метою проектів є розробка нових 
технологій, продуктів чи спільних ресурсів для досліджень. 
Проекти заохочують залучення МСП та інших  учасників.
Тривалість цих проектів  - від 2 до 5 років.

Рамкові програми (РП)

У цьому довіднику вам зустрічатиметься термін «Рамкова 
Програма» чи його абревіатура – РП. Рамкова Програма - це 
основний інструмент Європейського Союзу для фінансування 
наукових досліджень. Сьогодні Європейський Союз впроваджує 
сьому рамкову програму, яка триває з 2007 р. по 2013 р. і має 
бюджет понад 50 млрд. євро. Відповідно, абревіатура РП7 
розшифровується як Сьома (діюча) Рамкова Програма ЄС.

Доступ до інфраструктури в інших країнах
Європейський Союз пропонує фінансову підтримку центрам, які 
можуть надати науковцям можливість користуватися науково-
дослідними лабораторіями, обладнаними відповідно світових 
стандартів. Як правило, такі лабораторії мають вельми дороге 
обладнання, яке важко придбати самостійно. Відповідно, ЄС 
надає підтримку одному центру, потенціалом якого можуть 
скористатись багато дослідників.

Дослідники можуть використовувати зазначені технічні 
ресурси, безпосередньо працюючи у лабораторіях, 
або отримувати необхідну інформацію через Інтернет.  
Дослідники, що працюють у лабораторіях світового рівня 
можуть запропонувати іншим науковцям скористатися 
потенціалом лабораторій, або опрацювати надані їм дані та 
надати готовий результат вам чи вашому науково колективу. 
Через високий попит на послуги таких лабораторій бажаючі 
користуватися ними мають подати відповідні заявки, кращі 

з яких потім відбираються групою технічних експертів.

Згідно з 7-ою Рамковою програмою (РП7) ці проекти 
фінансуються за категорією, що називається «Програма розвитку 
можливостей РП7».

Детальніше про науково-дослідницьку інфраструктуру можна 
дізнатися на веб-сайті: http://cordis.europa.eu/РП7/capacities/
research-infrastructures_en.html.

В кінці цього довідника можна знайти перелік діючих проектів, 
до участі в яких можна подавати заявки станом на час публікації 
цієї брошури. Знайти відомості про останні інфраструктурні 
проекти можна за веб-адресою: http://cordis.europa.eu/РП7/
projects_en.html (Примітка: необхідно обрати наступну тему 
пошуку: РП7-INFRASTRUCTURES).
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Неформальні дослідницькі мережі

На кожну формальну дослідницьку мережу, фінансовану 
ЄС, припадає кілька неформальних груп, що об’єднують 
дослідників-однодумців. Ці мережі функціонують у такий самий 
спосіб, що й будь-яка інша мережа в Україні, хоча їм також 
властиві деякі відмінності. 

Перед європейськими науковцями, об’єднаними у мережу, може 
постати необхідність перетинати кордони. Нерідко більше шансів 
виграти конкурс на отримання дослідницьких грантів чи проектів 
має пропозиція, розроблена дослідниками з кількох країн. 

Це означає, що європейські вчені мають підтримувати контакти 
з широким колом колег з різних країн. Члени цих неформальних 
мереж не часто зустрічаються та не мають можливості 
поглиблено обговорювати питання, що їх цікавлять. Незважаючи 
на це, як тільки з’являється перспектива певного проекту, 
необхідні контакти з колегами швидко налагоджуються.

Отже, приєднання до таких ширших мереж надає шанс долучитися 
до проектів та відкриває доступ  до нових ресурсів та ідей.

Соціальні мережі в Інтернет 

Нерідко робота неформальних груп науковців підтримується 
через сайти соціальних мереж. Вони мають значну географічну 
розгалуженість і дослідники не завжди можуть розраховувати 
на особисті зустрічі з однодумцями. З іншого боку сайти 

соціальних мереж дозволяють дослідникам залишатися на 
зв’язку з колегами без значних затрат. 
 
Онлайнова стратегія
 

Налагодження мережі контактів за допомогою онлайнових 
інструментів починається з реєстрації на одному (або більше) 
з сайтів соціальної мережі та заповнення членської форми з 
наданням певних особових даних про себе. Так створюється 
«профіль» - свого роду електронна візитівка – яку ви згодом 
зможете «роздавати» іншим.

Однак, створення такого онлайнового профілю не є самоціллю 
– не варто сподіватися, що хтось візьметься завзято 
вишукувати вашу візитівку серед тисяч інших.

Незважаючи на те, що інструменти онлайнових соціальних 
мереж не дають можливості особистого спілкування, не 
треба думати, що віртуальні зв’язки існують окремо від 
фізичних контактів: у багатьох випадках вступ до онлайнової 
дослідницької групи розпочинається з особистої зустрічі десь 
на конференції чи іншому заході. Після встановлення такого 
початкового знайомства ви зможете обмінятися своїми 
контактами з іншими та об’єднати ваші мережі.

Власне статус члена чиєїсь індивідуальної віртуальної 
мережі вартий небагато; але існують невеликі «хитрощі», 

Яким має бути мій внесок?
Вимоги до членів мережі різняться: у деяких випадках мережі 
працюють подібно до асоціацій та пропонують своїм членам 
сплачувати членські внески. Однак, більш поширеним є 
зобов’язання членів групи відвідувати конференції, брати 
участь у проектах або присвячувати певну частину свого 
часу роботі у мережі. В окремих випадках мережа може 
пропонувати найменш матеріально забезпеченим своїм членам 

профінансувати їхню участь у заходах, але розраховувати на це 
як на загальноприйняту практику не варто.

Взагалі, для отримання доступу до дослідницької інфраструктури 
в інших країнах необхідно оформити заявку. Відповідну 
інформацію щодо такого доступу в рамках різних проектів 
можна знайти на веб-сайті.

Також враховуйте, що знайомлячись з матеріалами цих веб-
сайтів про дослідницьку діяльність, ви можете натрапити 
на терміни, що використовувалися у Програмі РП6 для 
опису можливостей фінансування діяльності зовнішніх 
дослідників. До таких ключових термінів належать, зокрема, 

«транснаціональний доступ» та «інтегрована інфраструктурна 
ініціатива». Глибоке розуміння технічного значення цих термінів 
необов’язкове – варто знати, що вони стосуються діяльності, 
яка включає в себе фінансування використання дослідницької 
інфраструктури.



10

за допомогою яких ви зможете повідомити  інших членів 
вашої неформальної мережі про ту діяльність, якою ви саме 
займаєтеся. Сайти соціальних мереж зазвичай дозволяють 
відправляти кожному члену вашої мережі короткі текстові 
повідомлення з інформацією про вашу поточну діяльність. 
Зміна вашого онлайн-статусу кожен тиждень чи два може 
стати добрим нагадуванням членам вашої мережі про вас і 
навіть спонукати їх відправити вам коротке повідомлення.

Підтримуючи членів вашої віртуальної мережі у курсі ваших 
останніх досягнень ви зможете підвищити ваші шанси 
отримати бажане повідомлення чи запрошення, коли настане 
слушний момент. 

Які сайти корисні?

Мабуть, найбільш популярними сайтами, якими користуються 
європейські дослідники для участі в онлайнових мережах, є 
наступні три:

Facebook (http://www.facebook.com/). Хоча Facebook загалом 
використовується для спілкування, дехто з дослідників 
також використовує цей сайт у професійних цілях. Широка 
поширеність Facebook та величезна кількість його членів 
практично не залишає шансу не помітити його. Навіть у 
країнах, де з політичних причин діє Інтернет-цензура, доступ 
до Facebook нерідко зберігається, що ще більше сприяє його 
популярності.

LinkedIn (http://www.linkedin.com/). Популярна – особливо 
у Європі – онлайнова соціальна мережа, розрахована, 
здебільшого, на професіоналів. Гадаємо, LinkedIn - чи не 
найкращий варіант для тих, хто хоче користуватися лише 
одним сайтом для підтримання контактів з великою кількістю 
європейських дослідників.

Xing (http://www.xing.com/). Дуже популярна в Німеччині 
онлайнова соціальна мережа, якою користуються, переважно, 
фахівці.

Пошук зв’язків через «Національні контактні пункти»

Бажаєте приєднатися до існуючого проекту, але не маєте 
фінансової можливості брати участь у конференціях, 
аби налагодити контакти? Тоді у вас залишається шанс 
звернутися до «національних контактних пунктів» у різних 
країнах Європи. Власне, ці «контактні пункти» є насправді 
контактними особами, у функції яких входить сприяти 
налагодженню зв’язків між дослідниками. Вони знають не 
тільки коло фахівців у відповідній галузі, але також процедуру 
подання заявок для отримання грантів ЄС на дослідження. 

Кожен національний контактний пункт може мати у складі 

більше 20 осіб, кожна з яких спеціалізується в окремому 
тематичному напрямку. Вам треба знайти того, хто найбільше 
відповідає вашій спеціалізації та направити йому запит.

Інформацію щодо національних контактних пунктів можна 
знайти в Інтернет за адресою: http://cordis.europa.eu/РП7/
ncp_en.html. Якщо ви непевні, з якого тематичного пункту 
краще почати – зверніться до відповідального за міжнародну 
діяльність у сфері науково-дослідницької співпраці 
(скорочено, INCO). Список таких відповідальних осіб з їхньою 
контактною інформацією розміщено в кінці цієї брошури.

Тематичні мережі
Ті, хто виконує функції національних контактних пунктів, 
також створюють власні мережі контактів. Це може 
виявитися корисним, якщо ви плануєте стати керівником (чи 
співкерівником) нової дослідницької мережі. Такі мережі 
надають інформацію та проводять тренінги для науково-
дослідних закладів та підприємств. 

Мережі відповідають напрямам, визначеним  7-ю Рамкою 
програмою, і працюють по всій Європі.

Повний перелік цих тематичних мереж і контактну інформацію 
наведено в кінці цієї брошури.



Вибраний перелік міжнародних дослідницьких мереж
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно з: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Марія Ботсівалі 
Войцех Ханке

Заклад(и): Національна грецька дослідницька фундація
НОФЕР Інститут медицини праці

Ел. пошта: mbotsi@eie.gr  
wojt@imp.lodz.pl

Тел.: +30 (210) 7273784  
+48 (42) 6314560 

Веб-сайт: http://www.ecnis.org/

Інші відомості:

Дата початку: Травень, 2005 р.

Загальний обсяг фінансування: 11 млн. Євро

Період фінансування: 66 місяців

Ризик розвитку онкологічних захворювань внаслідок впливу 
екологічних чинників, особливостей дієти чи індивідуальної 

схильності (ECNIS)

Онкологічні дослідження Харчування Оцінка ризиків
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Дослідження в рамках ECNIS зосереджені переважно на: 

•	 Розробці та валідації біомаркерів для оцінки 
впливу, первинних проявів або схильності до впливу 
карциногенів, а також їх використання для запобігання 
розвитку онкологічних захворювань через проведення 
молекулярно-епідеміологічних досліджень;

•	 Вивченні способу, в який особливості харчування та 
генетична схильність модулюють вплив карциногенів та 

впливають на індивідуальну схильність до карциногенезу;
•	 Розробці стратегій оцінки небезпеки та ризиків, в т.ч., 

стратегій на основі механізму дії карциногенів; та
•	 Оцінці етичних аспектів наукового прогресу у 

використанні біомаркерів для досліджень карциногенезу.

Дослідження у сфері ECNIS спрямовані на сприяння розробці 
ефективніших стратегій попередження онкологічних 
захворювань завдяки кращому розумінню їхньої етіології.

1Охорона здоров’я              

Цілі

Країни основних партнерів: 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно з: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Сіско Саломаа
Заклад(и): Сатеілитурвакескус

Ел. пошта: sisko.salomaa@stuk.fi 

Тел.: +358 (9) 75988495 

Веб-сайт: http://www.stuk.fi/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2010 р.

Загальний обсяг фінансування: 13 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Дослідження у сфері опромінення низькими дозами радіації для 
цілей міждисциплінарної інтеграції (DoReMi)

Онкологічні захворювання радіаційна терапія ризики
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Метою DoReMi є сприяння сталій інтеграції досліджень 
у сфері опромінення низькими дозами радіації в Європі 
задля допомоги у вирішенні основних методичних проблем, 
визначених Експертною групою високого рівня (ЕГВР) з питань 
досліджень у сфері опромінення низькими дозами радіації. 
DoReMi надає дієвий інструмент для розробки пропонованої 
платформи MELODI (Ініціатива з міждисциплінарних 
європейських досліджень у сфері опромінення низькими 
дозами радіації) до складу якої входять національні органи 
і  програми довгострокових досліджень у сфері опромінення 
низькими дозами радіації у Європі.

Діяльність мережі зосереджено на сферах, визначених як 
найбільш перспективні з точки зору вирішення основних 
методологічних проблем, зокрема: форма кривої залежності 
«доза – ефект» при лікуванні онкологічних захворювань; фактори 
індивідуальної схильності; ефекти, не пов’язані з онкологічними 
захворюваннями. В рамках 3 основних напрямків досліджень 
розглядатимуться і такі міждисциплінарні теми, як якість 
випромінювання, тканинна чутливість та внутрішня експозиція. 
Значною мірою діяльність мережі стосуватиметься спільної 
програми досліджень. Програма описує міждисциплінарний 
підхід, в т. ч., зв’язки з більш глобальними спільнотами фахівців у 
сферах біологічної токсикології та епідеміології.

1Охорона здоров’я              

Цілі

Країни основних партнерів:
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно з: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Джілліан Мюррей
Джо Гелловей

Заклад(и): Університет Глазго

Ел. пошта: g.murray@bio.gla.ac.uk
j.galloway@bio.gla.ac.uk

Тел.: +44 (141) 330 5948
+44 (141) 330 3884

Веб-сайт: http://www.evimalar.org/

Інші відомості:

Дата початку: Жовтень 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: 12 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Європейський віртуальний інститут досліджень малярії (EVIMalaR)

Захворювання малярія паразитарні інфекції



17

EVIMalaR намагається інтегрувати дослідження малярії, 
спрямовані на краще розуміння основних фактів про паразита, 
його переносників та біологічні засади взаємодії між паразитом, 
організмом ссавця-хазяїна та переносниками. Основна сфера 
досліджень стосуватиметься вивчення біології та патології 

малярійного паразита, в т.ч., імунобіології, патофізіології, 
молекулярно-клітинної біології паразитів, стосунків між 
паразитом та його переносниками, а також моделювальних 
систем в біології.

Цілі

Країни основних партнерів:

1Охорона здоров’я              
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно з: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф., д-р Юрген Попп 
Френк Зондерманн

Заклад(и): Інститут фотонних технологій

Ел. пошта: juergen.popp@ipht-jena.de
frank.sondermann@ipht-jena.de

Тел.: +49 (3641) 206-300

Веб-сайт: http://www.photonics4life.eu/

Інші відомості:

Дата початку: 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: 4 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Фотоніка для життя (Photonics4life)

Автоматизація управління безпека
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Біофотоніка – це новий напрямок міждисциплінарних 
досліджень, що займається вивченням технологій на основі 
світлового випромінювання, які застосовуються у медико-
біологічних науках. Біофотоніка посилює ефективність 
діагностичних і терапевтичних методів, створюючи тенденцію 
переходу до персоналізованої охорони здоров’я й медичної 
допомоги, а відтак, відіграє  важливу роль в економії витрат 
на охорону здоров’я. Європейська мережа Photonics4Life 
спрямована на структурування та інтеграцію дослідницьких 
спільнот у найрізноманітніших сферах досліджень, починаючи 

від фізики та інженерно-конструкторської діяльності до 
хімії та фізичної хімії, біології та медицини. Виконуючи 
роль зони контакту між розробниками методів і засобів 
біофотоніки, надавачами відповідних послуг та, найголовніше, 
користувачами цих послуг у сфері медицини та біологічних 
наук, Photonics4Life започаткує та підтримуватиме розробку 
нових, заснованих на фотоніці методів і технологій у сфері 
охорони здоров’я. З огляду на швидку комерціалізацію нових 
розроблених методів, необхідний тісний зв’язок між науковцями 
та промисловцями.

Цілі

Країни основних партнерів:

1Охорона здоров’я              
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Пітер Коувені;
Кетрін Гейл

Заклад(и): Університетський коледж Лондону

Ел. пошта: p.v.coveney@ucl.ac.uk
c.gale@ucl.ac.uk

Тел.: -
+44 (20) 7679 5300

Веб-сайт: http://www.vph-noe.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Червень 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 8 млн. євро

Період фінансування: 4,5 роки

Віртуальна фізіологічна людина (VPH)

Охорона здоров’я прогностична охорона здоров’я моделювання
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Основним завданням проекту «Віртуальна фізіологічна людина» 
є створення пацієнт-специфічних комп’ютерних моделей для 
надання персоналізованої предикативної медичної допомоги, 
а також заснованого на ІКТ інструментарію для моделювання 
та імітування фізіологічних та пов’язаних з захворюваннями 
процесів в організмі людини. Спільні проекти (КП і СЦДП), які 
подаються на конкурс, повинні бути спрямовані на досягнення 
конкретних цілей, пов’язаних з пацієнт-специфічним 
комп’ютерним моделюванням та імітуванням органів або 
систем, інтеграцією даних та отриманням нових знань, а також 

клінічним застосуванням і демонстрацією відчутних переваг від 
використання пацієнт-специфічних комп’ютерних моделей.

Визначені в умовах конкурсу вимоги до мережевої діяльності 
(VPH NoE) передбачають, що вона має слугувати для об’єднання 
зусиль та закладати методологічну та технічну базу для 
підтримки таких досліджень. Мережа має спиратись на 
попередні інвестиції ЄС у цій сфері, в т.ч., результати проектів 
аналогічного типу, виконаних в рамках 6-ої Рамкової програми, а 
також інших національних і міжнародних ініціатив.

Цілі

Країни основних партнерів:

1Охорона здоров’я              
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Ян-Аке Густафссон;
Д-р Холоуд Портер

Заклад(и): Каролінський інститут;
ВКД Медичної Дослідницької Ради

Ел. пошта: juergen.popp@ipht-jena.de
K.Porter@ctu.mrc.ac.uk

Тел.: +46 (8) 5858 37 46 
+20 (7) 6704715

Веб-сайт: http://www.cascadenet.org/

Інші відомості:

Дата початку: Лютий 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 1,7 млн. євро

Період фінансування: 5 років (з 1-річним продовженням)

CASCADE

Хімічні речовини безпека продуктів харчування  безпека водних ресурсів
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Мережа досконалості CASCADE спрямована на забезпечення 
тривалої координації та інтеграції європейських досліджень 
впливу залишків хімічних речовин у продуктах харчування 
на здоров’я людини. CASCADE – мережа, яка фінансується 
Європейською Комісією та об’єднує 24 дослідницькі колективи з 
9 держав-членів ЄС.

Дослідження у мережі CASCADE спрямовані на визначення 
впливу залишків хімічних речовин у продуктах харчування і 
питній воді на здоров’я людини. Ці залишки, навіть за низької 
концентрації, здатні впливати на функціонування гормональної 

системи організму. Хімічні речовини імітують людські гормони, 
взаємодіючи з клітинними структурами, які називаються 
рецепторами ядра. Ця група рецепторів включає в себе 
рецептори таких людських гормонів як естроген, тестостерон та 
гормони щитовидної залози.

Порушення функції ядерних рецепторів може бути пов’язане 
з підвищеним ризиком виникнення численних захворювань 
– таких, як серцево-судинні захворювання, ожиріння, діабет, 
знижена фертильність, рак грудей, рак простати, рак товстої 
кишки, а також нейродегенеративна хвороба.

Цілі

Країни основних партнерів:

2Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Хайнц Фолькер
Заклад(и): Німецький інститут харчових технологій

Ел. пошта: v.heinz@dil-ev.de

Тел.: +49 (54) 31183232

Веб-сайт: http://www.hightecheurope.com/

Інші відомості:

Дата початку: 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: 5,87 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Високотехнологічна Європа (HighTech Europe)

ІКТ нанотехнології харчові продукти, піддані 
технологічній обробці
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Метою HighTech Europe є створення засад для заснування 
Європейського інституту технологічної обробки харчової 
продукції (EU-IFP). Вона досліджуватиме і розроблятиме 
необхідні засоби для забезпечення тривалої інтеграції НДІКДР і 
можливостей поширення знань між науковими установами та 
промисловими підприємствами.

До основних проблем, якими займатимуться партнери, 
належать: 

•	Визначення	та	оцінка	наявних	і	перспективних	наукових	знань; 
•	Збір,	співставлення,	моніторинг	і	поєднання	промислових	
потреб; 
•	Пошук	нових	шляхів	впровадження; 
•	Розробка	нових	схем	поширення	знань; 
•	Ширше	застосування	кращого	досвіду,	перспективних	нових	
здобутків, а також організація стажування для працівників; 
•	План	дій	із	забезпечення	сталості	для	EU-IFP.

Цілі

Країни основних партнерів: 

2Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Роланд Ернест Ромс
Заклад(и): ICC

Ел. пошта: roland.poms@icc.at

Тел.: +43 (1) 707 7202 x7568

Веб-сайт: http://www.moniqa.org/

Інші відомості:

Дата початку: Лютий 2007 р.

Загальний обсяг фінансування: 12,3 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Моніторинг і забезпечення якості у ланцюгу забезпечення 
продуктами харчування (MoniQA)

Стратегії контролю безпечність продуктів харчування моніторинг
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MoniQA (Моніторинг і забезпечення якості у ланцюгу постачання 
продуктів харчування) – фінансована ЄС мережа досконалості, 
яка має на меті зробити продукти харчування безпечнішими 
завдяки глобальній гармонізації стратегій моніторингу і 
контролю якості харчових продуктів.

•	MoniQA	спрямована	на	перевірку	відповідності	та	визначення	
критеріїв/вимог ефективності методів, які використовуються 
для аналізу безпечності та якості харчової сировини і продуктів 
харчування; основний акцент робиться на оперативність методів, 
їхній придатності до практичного використання і надійності при 
регулярному тестуванні.

•	MoniQA	прагне	започаткувати	тривалу	співпрацю	між	
чільними дослідними інститутами, промисловими партнерами, 
малими і середніми підприємствами, які працюють у харчовій 
і харчопереробній промисловості, а також у сфері роздрібної 
торгівлі, з метою забезпечення якості і безпечності продукції для 
споживачів. 
•	Від	початку	своєї	діяльності	у	2007	році	мережа	об’єднала	
чимало науковців з усього світу і продовжує постійно зростати. 
•	Консорціум	MoniQA	сподівається,	що	у	довгостроковій	
перспективі проект створить засади для існування сталої 
глобальної мережі експертів з питань безпечності та якості 
продуктів харчування. Виконання проекту координує 
Міжнародна асоціація зернової науки та технологій (ICC).

Цілі

Країни основних партнерів:

2Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Жозеф Сіфакіс
Заклад(и): Університет Авейро

Ел. пошта: Joseph.Sifakis@imag.fr

Тел.: +351 (234) 370 339

Веб-сайт: http://www.artist-embedded.org/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,5 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

ArtistDesign

Вбудовані системи моделювання мережі
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ArtistDesign – рушійна сила для об’єднання європейської 
дослідницької спільноти у сфері розробки вбудованих систем.

Головною метою Європейської мережі досконалості у галузі 
розробки вбудованих систем ArtistDesign є розвиток існуючих 
структур і зв’язків, налагоджених в рамках проекту РП6 Art-
ist2 NoE, з їх наступним перетворенням на віртуальний Центр 
досконалості з розробки вбудованих систем. Це досягається 
за допомогою тісної інтеграції основних гравців європейської 
дослідницької спільноти. Ці наукові колективи вже виробили 
бачення розвитку вбудованих систем у Європі на довгу 
перспективу, що сприяє перетворенню досліджень вбудованих 

систем на самостійну повноцінну дисципліну.

Дослідницька робота спрямована на об’єднання  тем 
досліджень, наукових колективів та знань у рамках амбіційної 
структурованої програми, побудованої за 4 тематичними 
напрямками: «Моделювання та оцінка придатності», «Синтез 
програмного забезпечення, генерація програмного коду та 
аналіз часових критеріїв», «Операційні системи і мережі», та 
«Платформи і MPSoC (багатопроцесорні внутрішньокристальні 
системи)». Напрямок «Поперечна інтеграція» охоплює питання 
промислового застосування і проектування та спрямований на 
забезпечення інтеграції між тематичними напрямками.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф., д-р Педро Хосе Маррон (координатор);
Проф., д-р Анібаль Ольєро (помічник координатора)

Заклад(и): Університет Дуйсбурга-Ессена;
AICIA-CATEC

Ел. пошта: pjmarron@uni-due.de
aollero@cartuja.us.es

Тел.:

Веб-сайт: http://www.cooperating-objects.eu/

Інші відомості:

Дата початку: 1 червня 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 4 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Об’єктна співпраця

Вбудовані системи повна інформатизація бездротові сенсорні мережі
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Ця група стверджує, що вбудовані системи, повна інформатизація 
та бездротові сенсорні мережі мають чимало спільного не 
тільки у своїй основі, але також і у деяких додаткових аспектах, 
що доводить перспективність ідеї про їх об’єднання в одну 
узгоджену систему. На користь цього свідчить той факт, що 
кожній з цих систем у тій або іншій мірі притаманні такі важливі 
характеристики, як можливість управління, гетерогенність, 
бездротовий обмін даними, можливість динамічного та 
децентралізованого використання, та рівень вартості експлуатації.

Учасники групи ставлять за мету розробити концепцію майбутньої 
системи, яка б об’єднала сильні сторони всіх трьох зазначених 
систем принаймні за трьома наступними функціональними 

аспектами: забезпечувала б можливість управління фізичними 
процесами, як це зараз здійснюється вбудованими системами; 
гарантувала б належний рівень підтримки гетерогенності 
пристроїв та їхнього нерегламентованого використання, як цього 
вимагають підходи до забезпечення повної інформатизації; 
і нарешті, була б настільки ж економічною та витривалою в 
бездротовому режимі, як бездротові сенсорні мережі. Відтак, 
ці системи складаються з індивідуальних пристроїв чи об’єктів, 
спільним завданням котрих є здійснення вимірювання та 
контролю; при цьому ці об’єкти можуть динамічно й довільно 
об’єднуватися для спільного виконання завдань, стежачи, аби не 
відбувалось надмірного використання наявних ресурсів.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Даніель Кофман; 
Міріам Морсель

Заклад(и): Школа інженерів зв’язку ParisTech

Ел. пошта: daniel.kofman@telecom-paristech.fr
myriam.morcel@ telecom-paristech.fr

Тел.: -
+33 (1) 458-17158

Веб-сайт: http://euronf.enst.fr/en_accueil.html

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,8 млн. євро

Період фінансування: 3 роки

Euro-NF

Управління моделювання мережі
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Euro-NF розглядає три напрямки досліджень як горизонтально 
дотичні до визначених вище варіантів мережевої архітектури: 
•	Конструкція	майбутніх	сервісних	і	мережевих	систем,	що	
вимагає обє’днання великого різноманіття вже впроваджених 
(й подекуди, перспективних) технологічних, сервісних і 
мережевих парадигм, й відтак, уможливлює управління 
цим розмаїттям. Така конструкція повинна з самого початку 
враховувати глобальну мобільність користувачів, сервісів, 
терміналів і мереж, швидкий розвиток приєднуваних пристроїв, 
забезпечуючи при цьому безпеку, надійність, можливість 
впровадження міждисциплінарних мережевих рішень та появу 
нових сервісних конструкцій;

•	Кількісні	питання	мереж	майбутнього,	такі	як	нове	
моделювання, планування, та інструменти вимірювання 
сприяють розвиткові Мереженої Теорії.  У мережах майбутнього 
буде необхідно враховувати довільність якості з’єднань, фактор 
мобільності користувачів, а також топологію мереж (яка 
залежатиме, наприклад, від ступеню мобільності користувачів). 
Відповідно, необхідно розглянути нові кількісні методи, які 
вирішуватимуть складні наукові проблеми, зокрема, проблему 
ефективної обробки мережевого трафіку; 
•	Питання	управління,	регуляторна	політика,	безпека,	захист	
даних та стандартизація мають розглядатись комплексно та до 
того як буде створено саму мережу. 

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Жан-Ноель Форже
Заклад(и): CDC France

Ел. пошта: jean-noel.forget@caissedesdepots.fr

Тел.: +33 (1) 58509825

Веб-сайт: http://emanics.org/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2006 р.

Загальний обсяг фінансування: 3,5 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Європейська мережа досконалості для управління Інтернет-
технологіями та наданням комплексних сервісів (EMANICS)

Автоматизація управління безпека
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EMANICS спрямована на вирішення проблем маштабування, 
комплексності, динамічності, безпеки, підзвітності та 
автоматизації, що виникають у сфері управління мережею 
Інтернет майбутнього та її сервісами, а також на рівні 
комплексних сервісів, які надаються на верхньому ієрархічному 
рівні.

Для цього EMANICS зосереджує свою діяльність на: 
(1) Зборі і систематизації вимог щодо управління мережами на 
всіх рівнях прикладної сфери і мережевих інфраструктур; 
(2)Виробленні загальноєвропейського консенсусу та 
забезпечення європейського лідерства з питань розробки  
інноваційних парадигм і моделей з метою забезпечення 

відповідності вимогам масового інтегрованого доступу до  
широкосмугових сервісів; 
(3) Експериментальній апробації та впровадженні нових 
управлінських підходів із використанням вдосконалених 
Інтернет-технологій, покликаних забезпечити перехід до 
користування новим поколінням Інтернет-технологій, 
які пропонуватимуться майбутніми інфраструктурами 
широкосмугового доступу; 
(4) Структуруванні та інтеграції європейських досліджень у галузі 
управління комп’ютерними мережами і сервісами з метою 
посилення лідерських позицій та інноваційного потенціалу 
Європи у цій сфері.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Кейт Джеффері
Заклад(и): Лабораторія ім. Резерфорда в Епплтоні

Ел. пошта: k.g.jefferey@rl.ac.uk

Тел.:

Веб-сайт: http://www.ercim.eu/

Інші відомості:

Дата початку: 2005 р.

Загальний обсяг фінансування: Н/д

Період фінансування: Н/д

Європейський дослідницький консорціум у сфері інформатики та 
математики (ERCIM) 

Прикладна математика мережі веб-середовище
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Мета діяльності ERCIM полягає  у тому, аби відігравати провідну 
роль у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій 
у Європі за широким спектром дослідницьких спеціалізацій. 
Основними цілями є:

•	Побудова	загальноєвропейської	відкритої	мережі	центрів	
досконалості у сфері інформаційних і комунікаційних технологій 
(ІКТ) та прикладної математики. Один інститут - член проекту - у 
європейській країні виступає координуючим осередком для всієї 
дослідницької спільноти цієї країни. 
•	Забезпечення	передового	рівня	досліджень	та	виконання	
функцій «з’єднуючого містка» для практичного впровадження  

результатів досліджень; 
•	Отримання	міжнародного	визнання	як	основної	
представницької організації у цій сфері та як порталу, доступ до 
якого відкритий для всіх відповідних науковових колективів у 
сфері ІКТ в Європі; 
•	Виконання	ролі	зв’язкової	ланки	між	діючими	в	Європейському	
Співтоваристві інституціями країн, які не є членами ЄС, та 
іншими міжнародними організаціями; 
•	Встановлення	контактів	з	іншими	міжнародними	організаціями	
у цій сфері; 
•	Сприяння	розвитку	співробітництва	у	сфері	досліджень,	
поширення технологій, інновацій і підготовки.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП5
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Хенрік І. Крістенсен
Заклад(и): Королівський інститут технологій КТН

Ел. пошта: hic@nada.kth.se

Тел.: +46 (8) 790 6727

Веб-сайт: http://www.euron.org/

Інші відомості:

Дата початку: 1999 р. (Зараз виконується 3-тя фаза проекта, започаткована 2008 р.)

Загальний обсяг фінансування: Н/д

Період фінансування: Н/д

Європейська мережа досліджень в галузі робототехніки (EURON)

Нейробіотика реабілітація робототехніка 
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Діяльність EURON спрямована на сприяння розвитку 
робототехніки шляхом збільшення використання потенціалу 
соціальних мереж усіма дослідниками, що працюють у цій галузі 
як академічно, так і на виробництві. До основних напрямків 
діяльності мережі належать:

Cogniron – спрямований на створення роботів-помічників, 
здатних працювати серед людей, опановувати нові вміння, та 
інтуїтивно навчатися й інструктуватися людиною-оператором, 
яка не має спеціальної підготовки.

Neurobotics – спрямований на пошук шляхів прямого 
приєднання роботизованих пристроїв до нервової системи 
людини з метою створення інтелектуальних протезів кінцівок 
для осіб з порушеннями органів чуттів або руху.

I-Swarm – досліджує можливість використання великої кількості 
невеликих простих роботів для спільного виконання складних 
завдань у спосіб, що нагадує взаємодію членів мурашиної 
колонії, а також вивчає способи управління  роботою таких 
великих груп роботів.

Потенційні члени цієї групи повинні мати підтверджений досвід 
НДКДР у галузі робототехніки на науковому чи промисловому 
рівні, власний веб-сайт і контактну особу.

Серед обов’язків, які накладає членство у групі  - участь 
принаймні в одному офіційному заході EURON на рік або 
здійснення вагомого внеску в діяльність Робочої групи чи 
ініціативи EURON (літня школа, звіти, дописи у wiki-статті). 
Необхідно також сплачувати членські внески.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 



40

Вид
Особа/організація: Завершена мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Кай Ранненберг
Заклад(и): Університет ім. Гете, Франкфурт

Ел. пошта: kai.rannenberg@m-chair.net

Тел.: +49 (697) 9825301

Веб-сайт: http://www.fidis.net/

Інші відомості:

Дата початку: Квітень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 6,1 млн. євро

Період фінансування: 63 місяці

Майбутнє особистості в інформаційному суспільстві (FIDIS)

Судова експертиза охорона відомостей про особу безпека
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Європа потребує технологій, які гарантували б довіру і безпеку, 
зберігаючи при цьому недоторканність приватної інформації. 
По мірі розвитку ЕІС,  дедалі ширша цифрова репрезентація 
особистих даних змінює наші способи ідентифікації особи, 
внаслідок чого з метою безпеки, отримання прибутку, для 
зручності чи просто для розваги все частіше створюються 
додаткові – цифрові профілі, так звані віртуальні «особистості», 
дотримуючись певних принципів, таких як використання 
псевдонімів та збереження анонімності. Ці нові особистості 
проникають назад, у світ суспільних і ділових подій, створюючи 
групу множинних особистостей і таким чином, кидаючи виклик 
традиційним поняттям про індивідуальність особи. При цьому 
управління відомостями про особу в різних європейських 
державах здійснюється неоднаково – наприклад, у Німеччині 

кожна доросла людина повинна мати ідентифікаційну картку, 
тоді як у Великобританії таких карток, що офіційно видаються 
державою, просто не існує. Цілями FIDIS є формулювання 
вимог до управління ідентифікаційними даними про особу в 
майбутніх ЕІС, а також здійснення внеску у розробку необхідного 
технологічного та інфраструктурного забезпечення.
Серед основних тем досліджень:
•	Підтримка	особистості	та	ідентифікація	особи;
•	Взаємна	сумісність	концепцій	особистості	та	ідентифікації	
особи;
•	Крадіжка	особистих	даних,	захист	приватності	та	безпека;
•	Використання	даних	про	особу	для	створення	її	психологічного	
портрета та наслідки цього з точки зору судової експертизи.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості (РП7)
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Коен Де Бошер
Заклад(и): Гентський університет

Ел. пошта: kdb@elis.ugent.be

Тел.: +32 (9) 2643406

Веб-сайт: http://www.hipeac.net/

Інші відомості:

Дата початку: 2004 р. (Зараз відбувається 2-й етап, розпочатий у лютому 2008 р.)

Загальний обсяг фінансування: 4,8 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Високоефективна і вбудована конструкція і компілювання (Hi-
PEAC)

Вбудовані системи високоефективні системи імітування
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Головна мета HiPEAC: 
•	спрямовувати	й	активізувати	дослідження	у	сфері	
високоефективних і вбудованих комп’ютерних обчислювальних 
систем;  
•	стимулювати	співпрацю.

Координація досліджень у рамках HiPEAC здійснюється через 13 
дослідницьких колективів (робочих груп), кожен з яких працює 
над конкретними завданнями з плану науково-дослідницької 
діяльності HiPEAC. Колективи формуються з числа дослідників 
із наукових установ і промислових підприємств, які цікавляться 
тематикою роботи такого колективу:

1. Багатоядерна конструкція; 
2. Моделі програмування та операційні системи; 
3. Адаптивне компілювання; 
4. Міжкомпонентні з’єднання; 
5. Комп’ютерні обчислення з можливістю реконфігурації; 
6. Методології та інструменти розробки; 
7. Бінарна трансляція та віртуалізація; 
8. Імітаційна платформа; 
9. Компіляційна платформа; 
10. Робоча група з питань низького енергоспоживання; 
11. Робоча група з питань надійності; 
12. Робоча група з питань застосування;  
13. Робоча група з питань освіти.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Надя Магненат-Тальманн
Заклад(и): MIRALab, UNIGE

Ел. пошта: thalmann@miralab.ch

Тел.: +41 (22) 379 09 69

Веб-сайт: http://intermedia.miralab.ch/

Інші відомості:

Дата початку: Жовтень 2006 р.

Загальний обсяг фінансування: 5,6 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

InterMedia

Пристрої мультимедія користувацькі інтерфейси 
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Ця мережа має на меті вийти за межі домашньої та 
«приладоцентричної» конвергенції мульмимедія до такої, що 
буде дійсно зосереджена на користувачі та його потребах. Ідея 
засновників цієї групи полягає у визначенні користувача як 
«центральної фігури мультимедійного простору», тобто центром 
конвергенції сервісів (мультимедійних пристроїв) і засобів 
взаємодії з ними (приладів та інтерфейсів). В основі їхнього 
бачення лежить надання користувачам персоналізованого 
інтерфейсу з так само персоналізованим змістом незалежно 
від характеристик та особливостей фізичних пристроїв, що 

використовуються для взаємодії (й розташовуються або на тілі 
користувача, або в навколишньому середовищі), й так само 
незалежно від фізичного простору, в якому вони розташовані. 
Підхід до такого бачення полягає у дослідженні можливостей 
створення гнучкої придатної до носіння платформи, яка 
підтримуватиме динамічне розташування переносних пристроїв, 
під’єднання при потребі до інших пристроїв, що знаходяться в 
оточуючому середовищі, забезпечуватиме постійний доступ до 
мультимедійних мереж та адаптацію мультимедійного контенту 
до особливостей пристроїв і потреб користувача.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Спірідон Тцафестас
Заклад(и): Інститут систем зв’язку і комп’ютерних систем

Ел. пошта: tzafesta@softlab.ece.ntua.gr

Тел.: +30 (210) 772248 

Веб-сайт: http://www.euro-fos.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Травень 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,1 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Пан-європейська робоча група з фотоніки: інтеграція досвіду 
Європи з розробки фотонічних підсистем (EURO-FOS)

Конструкції фізика на рівні пристроїв фотонічні системи
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 EURO-FOS спрямована на створення потужної 
загальноєвропейської системи фотонічних підсистем шляхом 
кластеризації основних європейських груп з розробки 
таких систем, які мають підтверджений досвід розробки, 
конструювання та оцінки працездатності фотонічних підсистем. 
EURO-FOS спрямована на ліквідацію розриву між фізичними 
дослідженнями на рівні пристроїв та новими конструкціями 
мережевого рівня.

Першою метою проекту є об’єднання дослідників за допомогою 
обміну та мобільності, що дозволить сприяти інноваціям 
та зміцнить спільні дослідницькі зусилля. Другою метою є 
забезпечення доступу до дорогої дослідницької інфраструктури з 
метою використання ефекту економії від масштабу для розробки 

і тестування фотонічних підсистем. Третьою метою є сприяння 
розвитку європейських досліджень шляхом створення механізму 
партнерського доступу до приладів, розроблених у рамках 
допоміжних європейських проектів з фотонічних компонентів.

Функціональне поєднання пристроїв сприятиме появі в рамках 
проекту нових ідей через конструювання і розробку нових 
підсистем. Четвертою метою EURO-FOS є підтримка зусиль 
Європейської Комісії щодо подолання загальноєвропейських 
проблем перетворення розроблених у ВУЗах наукових ноу-
хау на придатні до практичного використання технології. 
Це буде досягнуто за допомогою створення академічної 
пан-європейської лабораторії, яка матиме міцні зв’язки з 
промисловістю.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості (РП7)
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Джон Шоу Тейлор
Заклад(и): Університетський коледж Лондону

Ел. пошта: J.Shawe-Taylor@cs.ucl.ac.uk

Тел.: +44 (20) 7679 7680

Веб-сайт: http://www.pascal-network.org/

Інші відомості:

Дата початку: 2004 р. (зараз – друга фаза проекту, що розпочалася у березні 2008 р.)

Загальний обсяг фінансування: 7,95 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Характеристичний аналіз, статистичне моделювання та комп’ютерне 
навчання (PASCAL 2)

Машинне навчання оптимізація статистика
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PASCAL опрацьовує досвід і наукові результати, які допоможуть 
створювати нові технології – такі, як інтелектуальні інтерфейси 
та адаптивні когнітивні системи. Для цього вона підтримуватиме 
й заохочуватиме співпрацю між експертами у галузі машинного 
навчання, статистики та оптимізації. Вона також популяризує 
використання машинного навчання у багатьох відповідних 
практичних сферах, наприклад:
•	Машинне	бачення;
•	Мовлення;

•	Наука	про	тактильну	чуттєвість;
•	Створення	інтерфейсу	«людський	мозок	–	комп’ютер»;
•	Моделювання	користувача	для	взаємодії	між	комп’ютером	і	
людиною;
•	Мультимодальна	інтеграція;
•	Обробка	на	основі	природної	мови;
•	Отримання	інформації;
•	Доступ	до	текстової	інформації

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Франсуа Фолья
Заклад(и): Fondation de l’institut Dalle Molle d’intelligence Artificielle Perceptive

Ел. пошта: Francois.Foglia@idiap.ch

Тел.: +41 (27) 7217750 

Веб-сайт: http://sspnet.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Лютий 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: 6,27 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Мережа з обробки суспільних сигналів (SSPNET)

Людська поведінка обробка сигналу суспільний розум
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В основі суспільного інтелекту лежить наша здатність розуміти 
суспільні сигнали особи, з якою ми спілкуємося, та управляти 
ними. Суспільний інтелект – одна зі складових людського 
інтелекту, яка, за твердженнями науковців, є нагально 
необхідною та навіть найважливішою передумовою для 
досягнення кожною людиною успіху в житті.

Незважаючи на те, що кожний з нас розуміє важливість 
суспільних сигналів у ситуаціях, що виникають у повсякденному 
житті, та попри нещодавні досягнення у сфері машинного 
аналізу і синтезу відповідних маркерів соціальної поведінки 
(підморгування, посмішки, схрещених на грудях рук, сміху 
тощо), успіхи дослідників у сфері машинного аналізу і синтезу 

таких людських суспільних сигналів, як емпатія, ввічливість, (не)
згода досі залишаються незначними. Переважно, це пов’язано 
з відсутністю узгодженого плану досліджень та необхідних 
ресурсів для експериментальної перевірки.

Колективні дослідницькі зусилля в рамках SSPNet будуть 
спрямовані на інтеграцію існуючих теорій і технологій ОСС з 
метою визначення та вивчення їхнього потенціалу та обмежень. 
Окремою науковою проблемою, що пов’язує партнерів між 
собою, є проблема синергетичної комбінації моделей взаємодії 
«людина-людина», а також інструменти реєстрації та синтезу 
параметрів людської поведінки у суспільно досконалих 
мультимодальних інтерфейсах.

Цілі

Країни основних партнерів:

3Інформаційні та комунікаційні технології 
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Вид
Особа/організація: Неформальна мережа
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Томас Йєнувейн
Заклад(и): Інститут імунобіології ім. Макса Планка

Ел. пошта: jenuwein@immunbio.mpg.de

Тел.: +49 (761) 5108-785

Веб-сайт: http://epigenome.eu/
http://www.epigenome-noe.net/

Інші відомості:

Дата початку: Червень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 12, 5 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Епігеном

ДНК епігенетика генетика
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Початково мережа досконалості (МД) «Епігеном» об’єднувала 
25 дослідницьких груп, 26 членів-кореспондентів та 12 мереж. 
Після завершення фінансування мережа не припинила свого 
існування, а навпаки, продовжила діяти у вигляді неформальної 
групи. Зараз вона виконує функції віртуального головного 
інституту. Перед мережею стоять три важливі цілі:

1. Здійснення наукових відкриттів завдяки програмі спільних 
досліджень; 
2. Залучення молодих колег через програму NET; 
3. Налагодження відкритого діалогу через створення 
інтерактивних веб-сайтів для наукової спільноти і широкого 
громадського загалу.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Асоціація
Створена згідно: -
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Патрік Навар
Заклад(и): Centre de Mise en Forme des Matériaux

Ел. пошта: patrick.navard@cemef.cma.fr

Тел.: +33 (4) 93 65 43 04

Веб-сайт: http://www.epnoe.eu/

Інші відомості:

Дата початку: -

Загальний обсяг фінансування: -

Період фінансування: -

Європейська мережа досконалості у сфері дослідження полісахаридів 
(EPNOE)

Матеріали медицина полісахариди
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EPNOE – це дослідницька та освітня мережа, яка об’єднує 16 
академічних і науково-дослідницькі заклади, а також значну 
кількість компаній, чия діяльність пов’язана з виробництвом 
полісахаридів і матеріалів з них.

Полісахариди, тобто целюлоза і хітин – найважливіші на Землі 
природні структурні полімери. Із підвищенням занепокоєння 
щодо стану довкілля та обмеженості запасів викопних органічних 
палив, полісахариди найближчими десятиліттями перетворяться 
на основну виробничу сировину.

16 закладів – це найбільш авторитетні вищі учбові заклади 
та науково-дослідні центри, які набули досвіду та розробили 
передові технології у пов’язаних з полісахаридами дисциплінах й 
в оцінці впливу на навколишнє середовище.

Основні завдання EPNOE у галузі виробництва матеріалів, 
продуктів харчування та фармацевтичних речовин і ліків 
полягають в організації навчання наукам, пов’язаним з 
полісахаридами, а також у здійсненні базових та прикладних 
досліджень у сфері розробки нових продуктів на основі 
полісахаридів чи з їх вмістом.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Ларс Хайнце
Заклад(и): Текнік, ГмбХ

Ел. пошта: heinze@vdivde-it.de

Тел.: +49 (30) 310078 x165

Веб-сайт: http://www.noe-flexnet.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2010 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,7 млн. євро

Період фінансування: 3 роки

Гнучка, органічна та придатна для широкої сфери застосування 
електроніка (FLEXNET)

Органічні матеріали системи транзистори
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Ця мережа підтримує прагнення Європи здобути світове лідерство 
у сфері гнучкої, органічної та побутової електроніки (FOLAE). 
FlexNet спрямована на налагодження  взаємодії між європейським 
досвідом FOLAE в галузі наукових досліджень, розвиток технологій, 
компонентів, приладів та технологій системної інтеграції. 
Особливий акцент буде зроблено на подальше комерційне 
використанні заснованих на результатах FOLAE знань про системи 
(особливо МСП) з метою ширшого налагодження  промислового 
застосування технологій FOLAE у Європі.

Партнери FlexNet визначили органічний транзистор як 
найнеобхідніший компонент для створення інтегрованих 
органічних систем. Відтак, фокус наукових інтересів МД NoE 
FlexNet знаходитиметься у площині застосування органічних 

напівпровідників, розроблених в рамках FOLAE, а також 
допоміжних матеріалів для ОТПТ, в т.ч., за такими темами, 
як «Інтерфейсні характеристики», «Бар’єрні матеріали», 
«Формалізація» та «Системна інтеграції пристроїв на основі 
ОТПТ». Серед інших тем, яким приділятиметься особлива увага, 
та за якими проводитимуться спеціальні заходи – розробка 
ноу-хау за напрямками «Формалізація пристроїв», «Системна 
інтеграція», «Моделювання і конструювання систем», а також 
«Виробничі процеси в системотехніці». 

FlexNet виникла на базі PolyNet. PolyNet спрямована на партнерів 
з Західної і Північної Європи, тоді як FlexNet прагне поширювати 
знання у південній та східній частинах Європи, зокрема, серед МСП.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Неформальна мережа
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Патрік Буассо (мережа Nano2Life);
Вінод Субраманіам (мережа Frontiers)

Заклад(и): CEA-Leti 
Університет Твенете

Ел. пошта: patrick.boisseau@cea.fr
V.Subramaniam@tnw.utwente.nl

Тел.: +33 (4) 38 78 38 54
n/a

Веб-сайт: http://www.nabia.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: Н/д

Період фінансування: Н/д

Нано-біо-альянс

Онкологічні дослідження доставка ліків токсикологія



59

Відповідно РП6 було створено дві нанотехнологічні «мережі 
досконалості»: Nano2Life і Frontiers. Коли фінансування цих 
мереж закінчилося, вони об’єдналися у спільну ініціативу й 
утворили NaBiA – Європейський Альянс Нанобіотехнології. 
Найбільш віддані партнери погодилися обє’днати свої сили 
і кращий практичний досвід задля підтримки європейської 
науково-технічної спільноти у галузі нанобіотехнологій. Na¬BiA 
являє собою єдину, найширшу й найбільш компетентну мережу у 
сфері нанобіотехнологій у Європі.
Аби уникнути зайвих адміністративних клопотів ця легка 
та оперативна мережа не набула юридичного статусу та 

не вдавалась до системи членських внесків. Її діяльність 
підтримується за рахунок внутрішніх ресурсів партнерів.
Розроблена однорічна програма сформована за 6 тематичними 
напрямками:
•	Впровадження	результатів	досліджень;
•	Освіта	і	підготовка;
•	Поширення	інформації	про	результати	досліджень;
•	Додаткові	аспекти:	ELSA,	оцінка	технологій;
•	Стратегія	і	розширення;
•	Передача	технологій

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Деніс Фландре;
Стефані Ренод

Заклад(и): Католицький університет Лувену; 
INPG Enterprise

Ел. пошта: denis.flandre@uclouvain.be
-

Тел.: -
+33 (4) 5652 9507

Веб-сайт: http://www.nanosil-noe.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,3 млн. євро

Період фінансування: 3 роки

Наноструктури і наноприлади на основі кремнію для застосування у 
мікроелектронних схемах тривалого використання (NANOSIL)

CMOS наноприлади кремній
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NANOSIL займається дослідженням та оцінкою науково-
технологічних аспектів наноприладів та експлуатаційних 
режимів технологічних вузлів типу n+4 і вище. Мережа «працює 
на майбутнє» для промисловості, сприяючи прийняттю зважених 
рішень щодо розвитку технологій, спрямованих на прискорення 
застосування технологічних інновацій. Вона включає в себе 
виконання провідних проектів з розробки CMOS і пост-CMOS 
наномасштабу. ЇЇ діяльність спрямовано за напрямками 
«Продовжуючи закон Мура» і «Поза CMOS», що, втім, не 
виключає потреби налагодження природних зв’язків з іншими 
сферами ENIAC. 

Ми пропонуємо інноваційні, розроблені до найдрібніших 
деталей концепції, технології та варіанти конструкції приладів, 
а також застосування широкого спектру вдосконалених методів 
осадження та обробки, поглибленої формалізації, а також 
найкращі у світі можливості моделювання приладів. Ця робота 
здійснюватиметься в умовах мережі платформ спільної обробки, 
формалізації та моделювання.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Завершена мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Дук-Труонг Фам
Заклад(и): Університет Кардіффа

Ел. пошта: PhamDT@cardiff.ac.uk

Тел.: +44 (29) 20874429 

Веб-сайт: http://www.iproms.org/

Інші відомості:

Дата початку: Жовтень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 7,5 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Інноваційні виробничі машини та системи (I*PROMS)

Виробництво виготовлення інструменти
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I*PROMS займається комплексними дослідженнями 
інноваційних способів промислового виробництва з метою 
переформатування зазначеної сфери досліджень та подолання 
нині існуючого розпорошення зусиль у ній.

Мережа об’єднує діяльність провідних дослідницьких інституцій 
ЄС у галузі промислових досліджень. Ці інституції мають 
широкий спектр додаткових людських і матеріальних ресурсів, 
й це дозволить I*PROMS охопити усі майбутні пріоритетні 
дослідження у зазначеній галузі, не обмежуючись окремими 
вузькими темами, які з часом можуть втратити своє значення.

I*PROMS розробляє концепції, інструменти і методики, які 
дозволяють створювати та експлуатувати гнучкі, придатні до 
конфігурування, стійкі, екологічні виробничі системи, здатні 

реагувати на зміну потреб клієнта, враховуючи екологічні 
та конструкторські вимоги, а також наявні можливості 
матеріального забезпечення, виробничих процесів та 
забезпечення робочою силою для виробництва високоякісної та 
економічної продукції.

На 3-ій щорічній зустрічі у Санлі (Франція) Керівна Рада 
I*PROMS вирішила сформувати робочу групу з питань реєстрації 
юридичної особи (компанії, асоціації тощо) для забезпечення 
сталості діяльності мережі після закінчення періоду 
фінансування. Зараз робоча група проводить дослідження 
ринку з метою оцінки найбільш оптимальної форми юридичної 
особи та визначення переліку послуг і продуктів, які вона зможе 
пропонувати.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Завершена мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Х’юго Тінпонт
Заклад(и): Університет Вріє, Брюссель

Ел. пошта: hthienpo@vub.ac.be

Тел.: +32 (2) 7916852

Веб-сайт: http://www.micro-optics.org/

Інші відомості:

Дата початку: Вересень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 6,4 млн. євро

Період фінансування: 53 місяці

Мережа досконалості з мікрооптики (NEMO)

Мікрооптика мініатюризація виробництво
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Мікрооптика – сукупний термін, яким позначають надмалі 
структури і компоненти, розміри яких близькі до товщини 
людської волосини. Ці тонкі структури і компоненти дозволяють 
маніпулювати світлом, а також збирати та передавати його.
Мікрооптика – це основна технологія, яка задовольняє потреби 
у мініатюризації, зменшенні витрат та покращенні ефективності 
багатьох продуктів.
Головною метою створення NEMO визначено мобілізацію 
світових зусиль у галузі мікрооптичних досліджень і технологій, 
в тому числі:
•	Способів	структурування	і	проведення	мікрооптичних	
досліджень у європейському суспільстві майбутнього;

Конкурентоспроможність європейських досліджень, МСП і 
компаній у цій сфері;
•	Підвищення	поінформованості	за	тематикою	«оптика	для	
покращення якості життя»;
•	Всесвітнє	визнання	досягнень	європейських	дослідників	у	
галузі мікрооптики;
•	Освіта	учнів	середніх	шкіл	та	студентів	ВУЗів	у	сфері	(мікро)
оптики і фотоніки;
•	Залучення	жінок	до	досліджень	у	сфері	оптики	і	фотоніки;
•	Працевлаштування	в	європейських	дослідницьких	центрах	і	
високотехнологічних компаніях.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Неприбуткова асоціація
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Сергій Третьяков
Заклад(и): Хельсінкський університет технології

Ел. пошта: sergei.tretyakov@tkk.fi 

Тел.: +358 (9) 470 22243

Веб-сайт: http://www.metamorphose-vi.org/

Інші відомості:

Дата початку: 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,4 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Віртуальний інститут штучних електромагнітних і мета-матеріалів 
(METAMORPHOSE VI)

Електромагнетизм мета-матеріали радіо
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Основна наукова мета партнерів полягає у розробці нових 
видів штучних матеріалів – так званих мета-матеріалів – з 
електромагнітними властивостями, що не зустрічаються у 
природі. Результати таких розробок мають призвести до появи 
концептуально нового спектру радіохвильових, мікрохвильових 
та оптичних технологій на основі революційно-нових матеріалів, 
створених за допомогою масштабного збору деяких основних 
(наноскопічних і мікроскопічних) компонентів у незвичних 
комбінаціях.

Основними завданнями Асоціації є: 
•	Інтеграція,	управління,	координація	і	моніторинг	дослідницьких	
проектів у галузі штучних електромагнітних матеріалів і мета-

матеріалів; 
•	Поширення	кращого	досвіду	в	цій	галузі,	зокрема,	через	
проведення конференцій та випуск спеціалізованих журналів; 
•	Розробка	дослідницьких	програм	і	управління	їх	виконанням; 
•	Активізація	програм	навчання	та	підготовки	й	управління	ними; 
•	Надання	інформації	про	штучні	електромагнітні	матеріали	та	мета-
матеріали; 
•	Поширення	нових	технологій; 
•	Надання	консультативної	допомоги	та	інших	послуг. 
 
Обсяги обов’язків залежать від рівня членства і передбачають або 
участь у практичних семінарах, або забезпечення ресурсами.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Віртуальна мережа
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Кай Сіпіла
Заклад(и): VTT

Ел. пошта: kai.sipila@vtt.fi

Тел.: +358 (20) 722 5440

Веб-сайт: http://www.bioenergy-noe.com/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 8 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Біоенергетика

Чиста енергія  біопалива палива
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Мережа досконалості «Біоенергетика» об’єднує вісім провідних 
європейських інститутів, що працюють у цій галузі. Ці установи 
вирішили об’єднати свою науково-дослідницьку діяльність 
задля створення Віртуального центру науково-технологічних 
досліджень у галузі біоенергетики, котрий сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності біоенергетичного ринку 
Європи. 

Учасники сподіваються, що їхня спільна дослідницька діяльність в 
рамках Віртуального центру дасть новий поштовх біоенергетичним 
дослідженням у Європі. Центр відкриє свої двері для співпраці 
з іншими науково-дослідними інститутами, наслідком чого 
стане поширення загальноєвропейського досвіду у цій сфері 
серед зацікавлених представників уряду, наукової спільноти та 
промисловців. Це, у свою чергу, дозволить створити технологічно 
найбільш розвинуту та економічно ефективну біомасову та 
біоенергетичну промислову галузь.

Цілі

Країни основних партнерів:

4Нанонауки, нанотехнології та нові технології виробництва
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Вид
Особа/організація: Асоціація
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р інж. наук Томас Джордан
Заклад(и): Інститут ядерних та енергетичних технологій IKET

Ел. пошта: jordan@iket.fzk.de

Тел.: -

Веб-сайт: http://www.hysafe.info/

Інші відомості:

Дата початку: Березнь 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 7,16 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Безпека використання водню (HySafe)

Паливо водень безпека
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Цю асоціацію було створено на основі фінансованої ЄС мережі 
досконалості (МД) HySafe, котра зробила внесок у впровадження 
технологій і методів безпечного застосування водню.

HySafe – один з перших визнаних IPHE проектів. На сьогодні він є 
єдиним проектом, який займається питаннями безпеки.

Мережа HySafe об’єднує досвід і знання у різних сферах наукових 
досліджень і промислового використання (в автомобільній, 
нафтогазодобувній, хімічній та ядерно-енергетичній галузі). 
Впродовж останніх 20 років було докладено чимало зусиль для 
уможливлення безпечного використання водневих технологій у 
галузі ядерної енергетики. Ці зусилля стосувалися комплексних 

досліджень у сфері безпеки та впровадження інноваційних 
технологій протидії можливим ризикам. Водночас, промисловці 
і вчені, які займаються питаннями органічних енергоносіїв, 
зараз стикаються з проблемами, пов’язаними з повсякденним 
використанням зазначених технологій пересічними 
громадянами.

Очікується, що синтез, інтеграція й гармонізація цих зусиль 
встановить новий рівень безпеки використання водневих 
технологій й сприятиме кращому сприйняттю громадськістю ідеї 
про використання водню в якості енергоносія.

Членство у цій мережі потребує сплати членських внесків.

Цілі

Країни основних партнерів:

5Енергетика
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості (РП7)
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Жан-П’єр ван Дорсселаєр
Заклад(и): Французький інститут радіологічного захисту і ядерної безпеки (IRSN)

Ел. пошта: jean-pierre.van-dorsselaere@irsn.fr

Тел.: +33 (44) 2199709

Веб-сайт: http://www.sar-net.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Квітень 2004 р. (друга фаза проекту, розпочата у квітні 2009 р.)

Загальний обсяг фінансування: Н/д

Період фінансування: 4 роки

Мережа досконалості у сфері досліджень серйозних 
інцидентів на ядерних об’єктах (SARNET II)

Управління ядерною безпекою
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Незважаючи на вжиті на АЕС заходи безпеки та поліпшення 
менеджменту, залишається невелика імовірність перетворення 
деяких сценаріїв аварійних випадків на реальні аварії, 
що загрожують розплавленням активної зони реактора, 
пошкодженням АЕС та наступним викидом радіоактивних 
матеріалів у довколишнє природне середовище.

Мережа SARNET створювалася для досягнення наступних цілей: 
•	Поглиблення	знань	про	серйозні	аварії	на	АЕС	з	метою	зниження	
невизначеності наслідків і, відтак, підвищення безпечності АЕС; 
•	Координація	дослідницьких	ресурсів	та	досвіду	Європи; 
•	Збереження	даних	досліджень	та	поширення	відповідних	знань.

Ця мережа є продовженням мережі SARNET I, що фінансувалася 
в рамках РП6.

Цілі

Країни основних партнерів:

5Енергетика
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Вид
Особа/організація: Завершена мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Мікела Майоне;
Д-р Сандро Фуцці

Заклад(и): Університет Урбіно;
Інститут атмосферних наук і клімату

Ел. пошта: project.office@accent-network.org
s.fuzzi@isao.bo.cnr.it

Тел.: +39 (72) 2303316
+39 (51) 6399559

Веб-сайт: http://www.accent-network.org/

Інші відомості:

Дата початку: Травень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 11, 22 млн. євро

Період фінансування: 70 місяців

Зміни хімічного складу атмосфери (ACCENT)

Атмосфера забруднення сталість
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Загальними цілями ACCENT є: просування спільної європейської 
стратегії досліджень з питань сталості хімічного складу 
атмосфери; розробка і підтримка стабільних засобів комунікації 
та співробітництва всередині європейської наукової спільноти; 
сприяння таким дослідженням та оптимізація взаємодії між 
відповідальними за розробку політики і громадськістю.

Програма спільних досліджень ACCENT спрямована на вивчення 
аерозолів, взаємодії між біосферою та атмосферою, способів 
перенесення і трансформації забруднюючих речовин, а також 
пошук нових можливостей партнерства у сферах економічного 
аналізу та аналізу Землі як системи. Інтеграція досягатиметься 

шляхом створення спільних дослідницьких структур і розробки 
спільних дослідницьких заходів, в т.ч., спеціалізованого 
інтерактивного веб-порталу, моделей, баз даних, платформ 
вимірювань, можливостей освіти та підготовки, процедур і 
структур забезпечення якості, комплексної оцінки і синтезу 
наукових результатів, а також взаємодії з громадськістю. 
Передовий досвід та відданість справі партнерів ACCENT 
гарантують ефективність і тривалість інтеграції у європейські 
дослідження змін хімічного складу атмосфери та перетворення 
цього напрямку на один з основних компонентів Європейського 
дослідницького простору.

Цілі

Країни основних партнерів:

6Довкілля (в т.ч., Зміни клімату) 
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Вид
Особа/організація: Консорціум
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Філіп Кюрі
Заклад(и): Centre de Recherche Halieutique Méditerranéenne et Tropicale IRD

Ел. пошта: philippe.cury@ird.fr

Тел.: +33 (4) 99 57 32 34

Веб-сайт: http://vds1719.sivit.org/eoc/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2005 р.

Загальний обсяг фінансування: 10 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

EUR-OCEANS

Екосистеми океани сталий розвиток
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За період з 2005 по 2008 роки Мережа досконалості EUR-OCEANS 
об’єднала 160 науковців з 61 науково-дослідницького закладу 
та ВУЗу з 25 країн Європи та поза її межами. За ці чотири роки 
основною ціллю мережі була розробка інструментів для більш 
точного прогнозування еволюції океанічної екосистеми з 
метою визначення основи сталого розвитку на глобальному 
рівні та досягнення довгострокової інтеграції європейських 
дослідницьких зусиль у цій науковій царині.

Мережі EUR-OCEANS вдалося досягти значних успіхів у досягненні 
зазначених цілей та виробленні спільного міждисциплінарного 
бачення проблематики. Виходячи з досягнень і успіхів мережі, 
кілька провідних європейських партнерів у сфері наук про океан, 
клімат і морські ресурси, виступили з ініціативою створити, 
починаючи з 1 січня 2009 р., «Консорціум EUR-OCEANS», який 
забезпечить сталість і подальше об’єднання зусиль організацій-
членів, які свого часу брали участь у МД EUR-OCEANS, а також 
інших зацікавлених організацій.

Цілі

Країни основних партнерів:

6Довкілля (в т.ч., Зміни клімату) 
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Вид
Особа/організація: Завершена мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Антуан Кремер
Заклад(и): INRA

Ел. пошта: kremer@pierroton.inra.fr

Тел.: -

Веб-сайт: http://www.evoltree.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Квітень 2006 р.

Загальний обсяг фінансування: 14,3 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

EVOLTREE

Екосистеми еволюція fліси



79

Це – велика фінансована ЄС мережа досконалості, яка 
займається аналізом впливу кліматичних змін на лісові 
екосистеми з точки зору еволюції.
Краще розуміння еволюційної історії лісових дерев може 
допомогти у прогнозуванні їхньої імовірної реакції на зміни 
клімату. Ліси – це складні екосистеми; відповідно, дослідження 
лісів мають застосовувати різні підходи для кращого розуміння 
способу їхнього функціонування. Європейська наукова спільнота 
у сфері вивчення лісів провела численні важливі дослідження 
лісового біорізноманіття. Водночас, багато наукових інститутів 
через відсутність координації нерідко дублюють роботу один 
одного, проводячи схожі дослідження.

Керівна рада ухвалила рішення, що об’єднання Мережі буде 
проведено під егідою нової програми досліджень Європейського 
інституту лісового господарства (EFI). 
•	Підтримка	та	оновлення	порталу	EVOLTREE;
•	Збереження	доступу	до	спільних	об’єктів	наукової	
інфраструктури і ресурсів, наданих у період фінансової підтримки 
ЄС: до об’єктів інфраструктури належить Центр-репозиторій 
геномних ресурсів, майданчики інтенсивних досліджень (ISS), а 
також структури генотипування з високою пропускною здатністю;
•	Поширення	інформації;
•	Навчання	та	підготовка;
•	Координація	діяльності.

Цілі

Країни основних партнерів:

6Довкілля (в т.ч., Зміни клімату) 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Роланд Персон
Заклад(и): Французький інститут досліджень для експлуатації моря

Ел. пошта: roland.person@ifremer.fr

Тел.: -

Веб-сайт: http://wwz.ifremer.fr/esonet_emso

Інші відомості:

Дата початку: 2007 р.

Загальний обсяг фінансування: 7 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Європейська мережа морських спостережень (ESONET)

Кліматологія моніторинг океани
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ESONET розшифровується як «Європейська мережа морських 
спостережень». Вона об’єднує заклади, окремих науковців, 
інструменти та ноу-хау з використання глибоководних станцій 
спостережень. Серед її численних цілей є такі:

•	Розуміння	зв’язку	між	природними	й	антропогенними	
процесами та циркуляцією океанів є нагально необхідним для 
прогнозування масштабів і наслідків майбутніх змін клімату на 
Землі; 
•	Розуміння	природи	сейсмічних	та	пов’язаних	з	цунамі	небезпек	

і запобігання ним; 
•	Розвиток	фізичної	океанографії; 
•	Реєстрація	часових	рядів	даних	для	вдосконалення	моніторингу	
і прогнозування стану океанів; 
•	Розробка	і	впровадження	постійного	спостереження; 
•	Розробка	тематичної	стратегії	захисту,	збереження	та	
раціональне використання морського середовища.

Ця мережа також має свої спостережні пункти уздовж 
узбережжя Чорного моря.

Цілі

Країни основних партнерів:

6Довкілля (в т.ч., Зміни клімату) 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Ян Ерік Віен
Заклад(и): Університет Вагенінгену

Ел. пошта: Jan-Erik.Wien@wur.nl

Тел.: +31 (31) 7481722

Веб-сайт: http://www.alterra.wur.nl/

Інші відомості:

Дата початку: Вересень 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: 7 млн. євро

Період фінансування: 4,5 роки

Поєднання інструментів оцінки наслідків із досвідом забезпечення 
сталого розвитку (LIAISE)

Оцінка наслідків сталий розвиток політичні інструменти
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Результати останніх досліджень вказують на те, що потенціал 
Оцінки впливу (ОВ) з метою забезпечення сталого розвитку 
поки що використовується не повністю. Відповідальні за 
вироблення політики досі не використовують чимало інструментів 
підтримки ОВ. Це свідчить про значний розрив між двома 
спільнотами дослідників та практиків ОВ. Практики намагаються 
використовувати прості і прозорі інструменти, тоді як дослідники 
більшою мірою зацікавлені у складності та інноваційних 
можливостях інструментів оцінки. Основним завданням  LIAISE є 
визначення та використання можливостей ліквідації розриву між 
цими групами з метою покращення використання інструментів ОВ 
у процесах формування політики. Центральною метою консорціуму 
є створення спільного набору інструментів для тих, хто відповідає 
за вироблення політики, а також для наукової спільноти.

Консорціум LIAISE покликаний: 
 
•	Об’єднати	міждисциплінарні	знання; 
•	Об’єднати	дослідників,	які	займаються	аналізом	сучасної	
політики, та в інноваційний спосіб пов’язати їх з тими, хто 
експлуатує і розробляє інструменти ОВ; 
•	Розробити	дорожню	карту	створення	віртуального	центру	
досконалості у сфері ОВ; 
•	Зберегти	гнучкість	для	підтримки	процесів	ОВ	в	реальному	
житті; 
•	Розробити	бізнес-план	для	забезпечення	стабільного	
функціонування спільно розробленого набору інструментів, 
його наукової достовірності та ефективної придатності для 
практичного використання.

Цілі

Країни основних партнерів:

6Довкілля (в т.ч., Зміни клімату) 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Сігрун Маттен
Заклад(и): Інститут фізики атмосфери

Ел. пошта:

Тел.: +49 (8153) 282524 

Веб-сайт: http://www.dlr.de/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2005 р.

Загальний обсяг фінансування: 6,9 млн. євро

Період фінансування: 7 років

Екологічно сумісна авіатранспортна система (ECATS)

Авіація діяльність сталість
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Мережа досконалості ECATS, до складу якої увійдуть провідні 
науково-дослідницькі установи і вищі учбові заклади, що 
мають досвід у галузі аеронавтики й охорони довкілля, стане 
надійним і довготривалим засобом співпраці та спілкування 
у Європі. Загальні цілі ECATS включають в себе: створення 
європейського віртуального інституту досліджень екологічного 
повітряного транспорту; розробку та підтримку надійних засобів 
співпраці та комунікації у Європі та зміцнення ролі і впливу 
Європи на міжнародній арені. Програма спільних досліджень 
включатиме технології виготовлення двигунів, можливості 
використання альтернативних видів палива, вплив авіації на 
якість атмосферного повітря, експлуатаційні аспекти авіації, а 
також розробку відповідних сценаріїв. Тривала інтеграція буде 

досягнута за допомогою спільного управління та через створення 
робочих структур, а також шляхом спільного прийняття рішень 
та підтримуватиметься конкретними інтеграційними заходами 
– такими, як спільна інформаційно-комунікаційна система на 
основі веб-технологій, спільні програми освіти, підготовки та 
обміну, скоординоване використання дослідницьких установ і 
обладнання, поширення інновацій та спільне управління ними. 
Цей кращий досвід і відданість партнерів по ECATS, багато хто з 
яких вже взаємопов’язаний участю в AERONET, гарантуватиме 
ефективність і надійність такої інтеграції. Фінансова підтримка з 
боку Європейського Співтовариства розрахована на 5-тирічний 
термін.

Цілі

Країни основних партнерів:

7Транспорт (в т.ч., аеронавтика) 
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Вид
Особа/організація: Асоціація
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Вольфганг Г. Штайніке
Заклад(и): Асоціація EURNEX

Ел. пошта: WSteinicke@EURNEX.EU

Тел.: +49 (30) 31997020

Веб-сайт: http://www.eurnex.net/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 6 млн. євро

Період фінансування: 51 місяць

Європейська мережа досконалості у сфері досліджень в галузі 
залізничного транспорту (EURNEX)

Конкурентоспроможність залізничний транспорт сталість (фінансова)
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Членами мережі досконалості EURNEX є 47 науково-дослідних 
інститутів транспорту з усіх країн Європи, які мають спеціальний 
досвід досліджень у галузі залізничного транспорту. Міжнародні 
асоціації UIC, UNIFE та UITP як пункти прямого контакту з 
користувачами результатів досліджень також стали членами 
EURNEX й увійшли до складу Керівної ради мережі.

Започаткована у січні 2004 р. за підтримки Європейської Комісії, 
мережа EURNEX у своїй діяльності переслідувала наступні цілі:

•	Об’єднання	розпорошених	досліджень	у	галузі	залізничного	
транспорту в Європі; 

•	Здійснення	внеску	у	забезпечення	більшої	
конкурентоспроможності майбутньої європейської залізничної 
мережі шляхом забезпечення відмінних дослідницьких та 
освітніх можливостей; 
•	Забезпечення	сталості	результатів	роботи	мережі	завдяки	
використанню ефективної бізнес-моделі, забезпеченню 
додаткових переваг для її членів та основних зацікавлених 
учасників мережі.

По завершенні періоду фінансування Мережі досконалості 
30 жовтня 2007 р. вона, у відповідності до німецького 
законодавства, перетворилася на асоціацію.

Цілі

Країни основних партнерів:

7Транспорт (в т.ч., аеронавтика) 
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Вид
Особа/організація: Неформальна мережа довкола конференції
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Карлос Гуедеш Соареш
Заклад(и): Вищий технічний інститут

Ел. пошта: guedess@alfa.ist.utl.pt

Тел.: + 351 (1) 841 76 07

Веб-сайт: http://www.mar.ist.utl.pt/

Інші відомості:

Дата початку: Лютий 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 6 млн. євро

Період фінансування: 6 років

Мережа досконалості з питань структур морського господарства 
(MARSTRUCT)

Конкурентоспроможність морський транспорт безпека
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Загальна мета мережі полягала у підвищенні безпечності, 
ефективності, надійності, екологічності та комфортності 
корабельних структур за допомогою застосування вдосконалених 
процедур оцінки структурної відповідності та надійності 
відносно конструкторських, виробничих та експлуатаційних 
вимог з метою підвищення довіри громадської та бізнесових 
структур до конкурентоспроможності водного транспорту та його 
використання. Ця діяльність включала в себе наступне:

•	Визначення	лімітів	завантаження	відповідно	різних	видів	
динамічної конструкції та її міцності. 
•	Методи	та	інструменти	числового	та	експериментального	аналізу	
структурної міцності та ефективності включаючи такі аспекти, як 

залишкова міцність, втома конструкційних матеріалів, безпечність 
при аварії, вогне- та вибухонебезпечність, рівні шуму та вібрації. 
•	Вплив	методів	виробництва	та	використання	нових	і	
вдосконалених конструкційних матеріалів на структурну міцність 
та експлуатаційну придатність суден. 
•	Інструменти	конструювання	та	оптимізації	корабельних	структур. 
•	Інструменти	та	методи	забезпечення	структурної	надійності,	
безпеки та екологічного захисту суден.

Незважаючи на припинення існування мереж, їхні члени 
продовжують зустрічатися під час міжнародної конференції, яка 
відбувається раз у два роки.

Цілі

Країни основних партнерів:

7Транспорт (в т.ч., аеронавтика) 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Жюльєт Ренод
Заклад(и): Europe Recherche Transport

Ел. пошта: juliette.renaud@ert-sas.fr

Тел.: +33 (4) 72 14 25 85

Веб-сайт: http://www.nearctis.org/

Інші відомості:

Дата початку: Липень 2008 р.

Загальний обсяг фінансування: 2,5 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Мережа досконалості з питань покращення спільного управління 
рухом наземного транспорту в умовах інформаційного суспільства 

(NEARCTIS)

Автошляхи безпека управління рухом транспорту
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NEARCTIS – це академічна мережа, яка об’єднує наукові групи, 
що працюють над проблемами управління рухом наземного 
транспорту та його оптимізації з особливим наголосом на 
системах спільної оптимізації руху транспорту; при цьому 
мережа охоплює ширше коло проблем, враховуючи очевидну 
необхідність об’єднання спільних систем у цілісні  елементи 
управління рухом наземного транспорту.

Її діяльність спрямована на розробку систем, здатних 
справлятися з існуючими  сьогодні проблемами безпеки, 
енергоспоживання, впливу зовнішнього середовища, 
транспортних заторів, які становлять перешкоду розробці 
основних елементів управління: створення структурованої 
програми досліджень, вибір спільних ресурсів (дані, 
експериментальні засоби, бібліографічні бази даних), поширення 
знань і результатів досліджень.

Цілі

Країни основних партнерів:

7Транспорт (в т.ч., аеронавтика) 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Домінік Собчак
Заклад(и): Університет ім. Луї Пастера

Ел. пошта: dominik.sobczak@ec.europa.eu

Тел.: +33 (3) 9024 2184

Веб-сайт: http://www.dime-eu.org/

Інші відомості:

Дата початку: Травень 2005 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,9 млн. євро

Період фінансування: 6 років

Динаміка інституцій і ринків у Європі (DIME)

Глобалізація управління економіка, побудована на знаннях
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Мережа досконалості DIME спрямована на вирішення та аналіз 
наступних проблем: (1) формування, накопичення знань та обмін 
ними; (2) управління, інституційні засади і суспільна політика; та 
(3) соціальна і просторова близькість як фактор впливу. 

DIME була заснована з метою створення орієнтованої на 
дослідження мережі досконалості, яка займалася б аналізом 
особливостей управління динамічними економічними та 
суспільними системами від мікро- до макрорівня та дослідила б 
просторові рамки зазначених процесів. Однією з конкретних цілей 
мережі є реагування на сучасні проблеми, з якими стикається 
Європейський Союз, його держави-члени, підприємства та 

окремі громадяни в питаннях здійснення переходу до економіки і 
суспільства, заснованих на знаннях в контексті розширення ЄС та 
глобалізації економіки.

Незважаючи на те, що мережа DIME не займається спонсорською 
підтримкою фактичних досліджень, одне з її основних завдань 
стосується згуртування дослідників з усіх куточків ЄС, небайдужих 
майбутнього спільної Європи в умовах глобальної економіки, 
заснованої на знаннях. Для досягнення цієї мети DIME надає 
спонсорську підтримку різноманітним семінарам, конференціям 
та іншим заходам, під час яких дослідники можуть представляти 
результати своєї роботи.

Цілі

Країни основних партнерів:

8Суспільно-економічні та гуманітарні науки 
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Вид
Особа/організація: Незалежна мережа
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф., д-р. Рінус Пеннінкс
Заклад(и): Університет Амстердаму

Ел. пошта: M.J.A.Penninx@uva.nl

Тел.: +31 (20) 525-3629

Веб-сайт: http://www.imiscoe.org/

Інші відомості:

Дата початку: 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,5 млн. євро

Період фінансування: 5 років

Міжнародна міграція, інтеграція та суспільна єдність (IMISCOE)

Міграція інтеграція суспільна єдність
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В чому причини і якою є природа сучасних міграційних процесів? 
Як можна управляти міграційними потоками та впливати на 
них? Як суспільства можуть підтримувати суспільну єдність та 
суспільну життєздатність? Як науковцям, відповідальним за 

формування політики, та практичним дослідникам у цій галузі 
обмінюватися знаннями та досвідом? Саме прагнення знайти  
відповіді на ці та подібні запитання стало причиною створення 
IMISCOE і продовжує віддзеркалювати сенс існування цієї мережі.

Цілі

Країни основних партнерів:

8Суспільно-економічні та гуманітарні науки 
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф., д-р Маркус Шпехт
Заклад(и): Відкритий університет Нідерландів

Ел. пошта: marcus.specht@ou.nl

Тел.: -

Веб-сайт: http://www.stellarnet.eu/

Інші відомості:

Дата початку: Лютий 2009 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,99 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

STELLAR

Освіта навчання впродовж цілого життя економіка, заснована на знаннях
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Утворення STELLAR ґрунтується на ідеї, за якою в умовах 
сьогоднішнього, заснованого на знаннях суспільства, людині 
доводиться не тільки призвичаюватися до стандартного 
переходу від школи до ВУЗу, від ВУЗу до першого місця роботи 
і т.д. – їй також доводиться мати справу з додатковими 
переходами – наприклад, з однієї компанії до іншої, від 
формальної інституційної освіти до неформального навчання, 
від навчання заради особистого розвитку до навчання заради 
виконання роботи. Ці переходи висувають високі вимоги до 
людини, особливо з точки зору самостійно керованого навчання 

впродовж цілого життя. З огляду на це, діяльність STELLAR 
відповідає першому з чотирьох проблемних напрямків ІКТ-
досліджень, окреслених в умовах конкурсу на участь у РП7, і 
стосується вдосконалення навчальних і освітніх систем.

STELLAR представляє собою спробу провідних інституцій та 
проектів, що працюють за програмою Європейського технічно 
вдосконаленого навчання (TEL), об’єднати зусилля розрізненої 
дослідницької спільноти.

Цілі

Країни основних партнерів:

8Суспільно-економічні та гуманітарні науки 
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Вид
Особа/організація: Асоціація
Створена згідно: РП6
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Бруно Казалі;
Д-р Пер Інгварсон;
Проф. Хуан Мосіг

Заклад(и): IDS Ingegneria dei Sistemi spa 
RUAG Space AB 
Федеральна політехнічна школа Лозанни 

Ел. пошта: b.casali@ids-spa.it
per.ingvarson@ruag.com
juan.mosig@epfl.ch

Тел.: +39 (50) 3124241
+46 (31) 735 4002
+41 (21) 693 46 28

Веб-сайт: http://www.antennasvce.org/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2004 р.

Загальний обсяг фінансування: 5,4 млн. євро

Період фінансування: 2 роки

Європейська асоціація з питань розробки антен і поширення сигналу 
(EurAAP)

Антени Електромагнітні перешкоди радіо
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Європейська Асоціація з питань розробки антен і поширення 
сигналу (EurAAP) була створена Європейською мережею 
досконалості «Центр досконалості з питань розробки антен 
ACE» - мережею, фінансування якої завершилося у 2007 р. ACE 
займалася питаннями функціонування антен у радіосистемах, які 
включали в себе проблеми електромагнітного взаємозв’язку між 
провідниками та вільно випромінюваними у простір хвилями, 
визначенням функцій пов’язаних з формуванням направленого 
пучка хвиль (аналогових чи цифрових), а також адаптивних 
«розумних» систем оптимізації роботи систем.
Метою Асоціації є підтримка та розвиток (на неприбутковій 
основі) європейської діяльності, започаткованої мережею 

досконалості ACE.
Вихідними цілями EurAAP є:
•	Організація	в	Європі	конференцій,	зокрема	з	питань	розробки	
антен та поширення сигналу, а також проведення семінарів;
•	Продовження	на	підтримка	роботи	європейського	проекту	
«Віртуальний центр досконалості з антен VCE»;
•	Підтримка	європейських	шкіл	та	магістерських	і	докторських	
програм з питань розробки антен та поширення сигналу;
•	Поширення	та	обмін	інформацією	між	європейськими	
науковцями та конструкторами з питань розробки антен та 
поширення сигналу з метою створення європейської мережі.

Цілі

Країни основних партнерів:

9Космос
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Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Проф. Барт Пренеель;
Маріа Верекен

Заклад(и): K.U.Leuven

Ел. пошта: ecrypt-contact@ecrypt.eu.org
Maria.Vereeken@UGent.Be

Тел.: +32 (16) 321050
+32 (16) 326504

Веб-сайт: http://www.ecrypt.eu.org/

Інші відомості:

Дата початку: Лютий 2004 р. (друга фаза програми, започаткована у серпні 2008 р.)

Загальний обсяг фінансування: 3 млн. євро

Період фінансування: 4 роки

Європейська мережа досконалості з питань криптології (ECRYPT II)

Алгоритми еталонні вимірювання криптологія
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Загальними цілями мережі досконалості ECRYPT II є покращення 
становища у царині практичних і теоретичних аспектів 
криптології, в т.ч.: 
•	Покращення	нашого	розуміння	існуючих	алгоритмів	та	
протоколів; 
•	Розширення	теоретичних	засад	криптології;
•	Розробка	кращих	алгоритмів	і	протоколів	шифрування	та	їх	
впровадження з урахуванням вимог щодо низької собівартості, 

високої ефективності та безпеки;
•	Розробка	спільної	інфраструктури,	яка	включатиме	в	себе	
інструменти оцінки алгоритмів шифрування, створення 
середовища для еталонної перевірки криптографічного 
комп’ютерного програмного та апаратного забезпечення, 
інфраструктура для аналізу та вимірювання бічних каналів і 
відповідні інструменти.

Цілі

Країни основних партнерів:

10Безпека



102

Вид
Особа/організація: Мережа досконалості
Створена згідно: РП7
Контактна інформація: 

ПІБ: Д-р Жан-Клод Лапрі
Заклад(и): LAAS-CNRS7

Ел. пошта: laprie@laas.fr

Тел.: +33 (5) 61 33 78 85

Веб-сайт: http://www.resist-noe.org/

Інші відомості:

Дата початку: Січень 2006 р.

Загальний обсяг фінансування: 4,5 млн. євро

Період фінансування: Н/д

ReSIST

Надійність людські фактори мережі
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ReSIST – МД, стратегічна мета створення виражена у тезі «До 
глобальних засад надійності та безпеки», взятій з Робочої 
програми Європейського Союзу й відповідає визначеній у Програмі 
«потребі в надійних, самовідновних, енергонезалежних (або 
змінних) середовищах з динамічним контентом».

Вона об’єднує дослідників, що працюють у таких 
міждисциплінарних сферах, як «Надійність», «Безпека», 
«Людський фактор», задля забезпечення Європи чітким набором 

заходів дослідницької діяльності, спрямованих на забезпечення 
майбутнього розвитку «загальнопоширених комп’ютерних систем» 
- цих величезних систем у складі мереж комп’ютерних і мобільних 
пристроїв, які постійно розвиваються і є необхідними, аби 
підтримувати і забезпечувати «Інтелектуальне довкілля» (AmI), 
та мати стійкість та життєздатність, не зважаючи на наявність 
вад розробки, операційних помилок, або умисних атак чи спроб 
руйнування.

Цілі

Країни основних партнерів:

10Безпека
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Вибраний перелік наявних міжнародних об’єктів 
дослідницької інфраструктури
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Вдосконалена радіоастрономія у Європі  

[логотип] 

Доступ до основних об'єктів 
дослідницької інфраструктури в галузі 
радіоастрономії, що знаходяться у 
власності європейських організацій або 
експлуатуються ними. 

http://www.radionet-eu.org/transnational-
access

Інтегрована мережа наукової діяльності з 
досліджень впливу кліматичних змін на 
чагарникові екосистеми суходолу 

[логотип] 

Шість великомасштабних дослідницьких 
полігонів для експериментальних 
досліджень змін клімату (напр., 
нагрівання вночі та тривалих періодів 
літньої посухи.

http://www.increase-infrastructure.eu/

Асоціація європейських морських 
біологічних лабораторій 

[логотип] 

Різноманітне устаткування – таке, як 
загальні лабораторії та лабораторії з 
кліматичним контролем, найдосконаліші 
експериментальні установки, технологічні 
платформи, дослідницькі судна та широке 
розмаїття морських організмів (на місці 
або з доставкою). 

http://www.assemblemarine.org/the-
infrastructure-sites/

Великі європейські об’єкти з досліджень 
сильних магнітних полів 

[логотип] 

В рамках цього проекту I3 діють чотири 
великі інфраструктурні об’єкти(LNCMI 
Гренобль і Тулуза, HFML та HLD), що 
представляють увесь загал великих 
європейських об'єктів з досліджень 
сильних магнітних полів.

http://www.euromagnet2.eu/

Європейська мережа об'єктів 
дослідницької інфраструктури з надання 
доступу та можливостей використання 
технологічних переваг ЯМР у біологічній 
сфері

П’ять найбільших національних центрів 
зі штатом у 200 наукових і технічних 
працівників, що уособлюють інвестицію 
більш ніж 100 млн. євро у найкращі, 
повністю обладнані ЯМР-спектрометри 
та допоміжне обладнання, а також 
сучасні лабораторії із застосування ЯМР у 
біологічній сфері.

http://www.eu-nmr.eu/

«Балтійська мережа», 2-ий етап 

[логотип]

Віртуальна спільнота («електронна 
інфраструктура»), що надає мережеві 
послуги для таких сфер досліджень, 
як лінгвістика чи операційні моделі 
Балтійського моря. 

http://www.balticgrid.eu/

Інфраструктурні об’єкти вдосконалених 
досліджень у галузі культурної спадщини: 
синергія для мультидисциплінарного 
підходу до збереження/відновлення 

[логотип] 

11 найбільш розвинутих 
європейських центрів досліджень, 
що використовуються сьогодні, від 
нейтронних досліджень до синхротронів 
та іонних пучків, від мікрофокусованої 
спектроскопії до отримання 
мультиспектральних зображень 
з високою роздільною здатністю; 
пропонують послуги, згруповані за 
трьома програмами визначеного доступу 
(ARCHLAB, FIXLAB and MOLAB) 

http://www.charismaproject.eu/transna-
tional-access.aspx
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Діагностичне підвищення упевненості 
в умовах міжнародно-розподіленого 
дослідницького середовища 

[логотип] 

Мережева дослідницька інфраструктура, 
що дозволяє європейській науковій 
спільноті у сфері нейробіології проводити 
дослідження з актуальних проблем 
дегенеративних захворювань головного 
мозку.

http://www.eu-decide.eu/

Інфраструктура досліджень розподілених 
енергетичних джерел 

[логотип] 

Значна кількість діючих дослідницьких 
центрів Європи, які працюють у галузі 
РЕД. Випробні та дослідницькі послуги, що 
пропонуються цими інфраструктурними 
об’єктами, здатні покривати значну 
частину потреб у дослідженнях 
РЕД, переважно з наголосом на 
конструкторський та системний аспекти 

http://www.der-ri.net/index.php?id=4

Розподілена європейська інфраструктурна 
мережа для суперкомп’ютерних 
прикладок-2 

[логотип] 

DEISA розгортає й експлуатує стабільне, 
якісне виробниче розподілене 
суперкомп’ютерне середовище 
континентального масштабу. Метою її 
діяльності є надання операційних рішень 
«під ключ» для майбутньої європейської 
ВЕК екосистеми.

http://www.deisa.eu/

Е-інфраструктура для тестування, 
інтеграції та конфігурації програмного 
забезпечення, етап 2

 [логотип] 

ETICS надає професіональним 
розробникам ПЗ нову креативну 
систему розробки та тестування ПЗ 
на основі репозиторію розробки та 
тестування програмних продуктів. ETICS 
– е багатоплатформенним рішенням на 
основі відкритого коду.

http://etics.web.cern.ch/etics/

Покращення доступу та послуг для 
східноєвропейських користувачів 
для створення ефективного та 
координованого пан-європейського пулу 
можливостей ЯМР для уможливлення 
глобальних спільних досліджень та 
сприяння науково-технічному прогресу в 
цій сфері 

[логотип] 

Призначена для забезпечення охоплення 
нових користувачів, як тих, хто 
знаходиться у Східній Європі, так і тих, хто 
зможе скористатися перевагами новітньої 
технології у сфері твердотільного 
ядерного магнітного резонансу (ЯМР). 

http://www.east-nmr.eu/transnational-
access-activities.html

Посилення мережевих інфраструктур з 
допомогою технологій віртуалізації та 
хмарних технологій

 [логотип] 

StratusLab розробляє і впроваджує 
хмарні технології з метою спрощення 
та оптимізації використання та 
експлуатації розподілених комп’ютерних 
інфраструктур – таких, як Європейська 
мережева інфраструктура (EGI). 

http://www.stratuslab.eu/
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Довідник Національних контактних пунктів 
Заходи міжнародної наукової співпраці
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Країна ПІБ Контактна інформація
Австрія Дипл. інж. Ральф Кеніг +43-5-7755-4604

ralf.koenig@ffg.at
Бельгія П. Мустафін Найані +32-2-8000063

mna@bea.irisnet.be
Болгарія Пані Ассія Грігорова +359-2-9880793

assia@eagle.cu.bas.bg
Кіпр Пані Георгія Клеантоус +357-22205053

gkleanthous@research.org.cy
Чеська Республіка П. Міхал Паквон +42-02-34006110

pacvon@tc.cz
Данія Пані Йєтта Нільсен +32-2-2134165

nielsen@nordita.dk
Естонія Пані Улле Мюст +372-7-300330

Ulle.Tensing@ut.ee
Фінляндія Пані Тііна Війма-Пуроваара +358-9-77488455

tiina.vihma-purovaara@aka.fi
Франція Пані Елоїз Лемуан +33-4-91999450

heloise.lemoine@ird.fr
Німеччина Пані Надін Мюллер +49-228-3821650

Nadine.Mueller@dlr.de
Греція П. Епамінондас Крістофілопулос +30-2310-552791

epaminondas@help-forward.gr
Угорщина П. Шандор Шигеті +36-1-4842576

sandor.szigeti@nkth.gov.hu
Ірландія Д-р Імельда Лембкін +353-1-7272665

imelda.lambkin@enterprise-ireland.com
Італія Пані Паола Матеріа +39-06-48939993

materia@apre.it
Латвія Д-р Каспарс Калниньш +371-26-751614

kasisk @latnet.lv
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Литва Пані Агне Палевічюте +370-5-2618530

agne.paleviciute@lmt.lt
Люксембург П. Марк Феррінг +352-43-62631

marc.ferring@luxinnovation.lu
Мальта Пані Мартіна Кастільо +356-2-3602122

martina.castillo@gov.mt
Нідерланди Пані Кім Крюізінга +31-88-6025250

kim.kruisinga@agentschapnl.nl
Польща Пані Барбара Траммер +48-22-8287483

barbara.trammer@kpk.gov.pl
Португалія П. Рікардо Мігуейс +351-212-423385

ricardo.migueis@gppq.mctes.pt
Румунія Ms. Iulia Mihail +40-21-2127791

imihail@mct.ro
Словаччина Пані Татьяна Сіпосова +421-2-57204501

siposova@apvv.sk
Словенія Пані Славі Крушич +386-1-4784671 slavi.krusic@gov.si
Іспанія Пані Альмудена Карреро +34-916037986 almudena.carrero@micinn.

es
Швеція Пані Моніка Х’єртман +46-84-546456 monica.hjertman@vinnova.

se
Великобританія Пані. Кейт О’Ші +44-20-76118276

k.o’shea@ukcds.org.uk





Тематичні мережі для національних контактних пунктів
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Тема Координатор проекту Веб-сайт Ел. пошта
Охорона здоров’я Пані Катаріна Кусс (Іспанія) http://www.healthncpnet.eu kkuss@isciii.es

Виробництво продуктів 
харчування, сільське 
господарство, біотехнології

Пані Кьяра Покатерра (Італія) http://www.ncp-bio.net pocaterra@apre.it

Інформаційно-
комунікаційні технології 

Пані Татьяна Ляднова (Бєларусь) http://www.ideal-ist.net tlyadnova@РП7-nip.org

Наноматеріали, 
нановиробництво

П. Філіп Чісті (Ірландія) http://www.nmpteam.com philip.cheasty@enterprise-
ireland.com

Енергетика Пані Кьяра Покатерра (Італія) http://cordis.europa.eu/РП7/energy/
c-energy_en.html

pocaterra@apre.it

Охорона довкілля П. Жан-Франсуа Рено 
(Німеччина) 

http://env-ncp-together.eu/ j.f.renault@fz-juelich.de

Транспорт Пані Катерина Ціціноу (Греція) http://www.transport-ncps.net katerina@help-forward.gr
Соціально-економічні та 
гуманітарні науки

Пані Смадар Хірш (Ізраїль) http://www.net4society.eu smadar@iserd.org.il

Космічні дослідження П. Марк Йохеміч (Німеччина) http://www.РП7-space.eu marc.jochemich@dlr.de
Безпека П. Фредерік Лоран (Франція) http://www.serenproject.eu frédéric.laurent@aquitaine.fr
Дослідження на користь 
малих і середніх 
підприємств 

П. Бернд Мейер (Німеччина) http://www.ncp-sme.net kmu@zenit.de
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повна інформатизація 26
фотонні системи 42
політичні інструменти 78
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