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Пошук партнерів у РП7 ЄС: допомога українським організаціям  
від Національних контактних пунктів та JSO-ERA  

 
Українська організація (або її підрозділ), що бажає взяти участь у РП7 та отримати допомогу у пошуку 
потенційних організацій-партнерів з країн ЄС, має зробити наступні кроки:  
 
1) Визначити, яка спеціальна програма РП7 - «Cooperation», «Capacities» або «People» -  представляє 

інтерес для організації (підрозділу).  
 

2) Ознайомитись з відповідною Робочою Програмою РП7, що є актуальною на даний час (як правило, 
Робочі Програми на наступний рік публікуються у липні поточного року).                   

 
3) Заповнити англійською мовою анкету «FP7 Partner Search Form», що розміщена на сайті JSO-ERA у 

розділі «Пошук партнерів», де надати таку інформацію про організацію (підрозділ): 

• Передові наукові дослідження та технологічні розробки, які підрозділ (організація) виконував у 
недавньому періоді часу та/або виконує у цей час, і які за своїм змістом мають зв’язок з обраними 
напрямами та тематикою робіт у РП7 та за своєю важливістю відповідають європейському виміру     

• Найбільш видатні досягнення підрозділу / організації у галузі наукових досліджень та 
технологічного розвитку (протягом останніх п’яти років)  

• Здатність виконувати передові / унікальні наукові дослідження та технологічні розробки 
(кваліфікація та кількість залучених фахівців)     

• Наявність сучасних/ унікальних методів для проведення досліджень та відповідного технічного 
забезпечення (як то лабораторії зі спеціальним обладнанням; великомасштабна інфраструктура 
для досліджень, тестування та демонстрації тощо) 

• Наукові публікації та/або посилання на інші джерела інформації, що демонструють конкретні 
перспективи для міжнародної співпраці у наукових дослідженнях та розвитку технологій    

• Досвід підрозділу / організації з міжнародного співробітництва у сфері наукових досліджень та 
розвитку технологій (РП6 та РП7 ЄС; інші міжнародні програми/ проекти; основні партнери) 

 
Важливо: слід представити конкретну інформацію, що ясно демонструє переваги підрозділу / організації 
у сфері наукових досліджень та розвитку технологій та може найбільше зацікавити потенційних партнерів 
з ЄС.  

       
4) Визначити конкурс (Call for proposals), у якому підрозділ / організація бажає взяти участь (має бути 

достатньо часу для пошуку партнерів та можливого приєднання до міжнародного консорціуму для 
спільної підготовки проектної пропозиції).  
Вказати в анкеті «FP7 Partner Search Form» ідентифікаційні дані конкурсу (call identifier; topic/objective 
number and title).  
 

5) Якщо Ваш підрозділ / організація має намір приєднатися як партнер до міжнародного консорціуму, 
що має формуватися після оголошення конкурсу РП7, то у розділі «Expertise Offered» слід 
представити: 

 
 особливий досвід та можливості підрозділу / організації у сфері наукових досліджень та 

розвитку технологій, які пропонуються консорціуму для виконання можливого майбутнього 
проекту. 

 
6) Якщо Ваш підрозділ / організація має ідею проекту, що відповідає умовам Робочої Програми та 

оголошеного конкурсу, і сподівається зацікавити нею потенційного координатора і партнерів з країн 
ЄС та взяти участь у цьому проекті як партнер, то у розділі «Project Proposal» слід представити:   
   
 стислий опис пропозиції щодо змісту можливого проекту: 

 сучасний стан справ у тій галузі досліджень та розвитку технологій, якої стосується проектна 
пропозиція  

 очікуваний крок уперед у наукових дослідженнях та розвитку технологій як наслідок реалізації 
цього проекту 

 основні ідеї проекту, що пропонується 

 точне визначення науково-технічних цілей проекту [важливо пам’ятати: а) цілі мають бути 
досягнуті у період виконання проекту; б) цілі проекту мають бути сформульовані таким чином, 
щоб дозволити об’єктивну перевірку та вимірювання ступеня їхнього досягнення]  
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 очікуваний вплив проекту у європейському вимірі та його додана вартість для Європейського 
Дослідницького Простору (ERA): чому цей проект вартий міжнародних зусиль та фінансової 
підтримки з боку ЄС? 

 оцінка загального бюджету проекту (EUR) (а не тільки вартості робіт українського партнера) 

 конкретні роботи (задачі проекту), які Ваш підрозділ (організація) здатний виконати при 
реалізації цього проекту.   

 
7) Зробити відповідну помітку у анкеті «FP7 Partner Search Form» про Вашу згоду на відкрите 

поширення інформації, що буде надана у цій анкеті для пошуку організацій-партнерів  у ЄС.     
 
8) Надіслати заповнену анкету «FP7 Partner Search Form» електронною поштою на адресу відповідного    

Національного контактного пункту (НКП) РП7 
1
, з копією на адресу тематичного експерта проекту  

JSO-ERA 
2
 (контактні дані вказано в анкеті), з проханням про підтримку у пошуку організацій-

партнерів у ЄС. Контактна особа підрозділу / організації має отримати підтвердження про одержання 
адресатом (НКП РП7 / JSO-ERA) анкети «FP7 Partner Search Form». 

 
9) Підрозділ / організація має оперативно розглянути одержані від НКП РП7 / JSO-ERA рекомендації 

щодо доповнень та/або внесення змін в анкеті «FP7 Partner Search Form».  
Зміст, обсяг та якість інформації, наданої в анкеті, мають бути достатніми для ефективного пошуку 
організацій-партнерів у ЄС.  
Після отримання остаточного варіанту анкети, НКП РП7 ініціює пошук потенційних організацій-
партнерів через електронну розсилку анкети у мережі тематичних НКП РП7 у ЄС. Анкета 
розміщується також на сайті JSO-ERA у розділі «Пошук партнерів».  

 
10) Через 15 робочих днів після одержання повідомлення від НКП РП7 (або від НІП України, за 

відсутності офіційно визначеного НКП) про початок пошуку партнерів, контактна особа підрозділу / 
організації інформує НКП РП7 / JSO-ERA щодо прогресу у встановленні контактів з потенційними 
організаціями-партнерами з країн ЄС 

3
.   

 
 
 

 

                                                 
1
 У 2011р. створено ряд НКП РП7 в закладах НАН України, у ДКАУ, а також у Київському та Львівському ЦНІІ. Процес 

формування НКП РП7 в Україні продовжується. У серпні-вересні 2011 р. слід очікувати на офіційне оголошення про 
створення НКП РП7 у ВНЗ України.  
2
 Якщо на час подання Вашої анкети відповідний НКП РП7 не створено в Україні, надішліть анкету до офісу проекту 

JSO-ERA.  
3
 Потенційні організації-партнери з країн ЄС, які отримають анкету «FP7 Partner Search Form», можуть  

безпосередньо звернутися до контактної особи української організації / підрозділу.  

 


