


7 рамкова програма

Коротка характеристика 7 рамкової 
програми «Для людей»

РП7 це скорочена назва сьомої 
рамкової програми з питань
дослідження та технологічного
розвитку. Це головний документ 
ЄС щодо фінансування досліджень
в Європі, який триває з 2007 по 
2013 рік.

Бюджет ЄС на наступні 7 років 
становить 50,5 мільярдів євро, а 
бюджет Євроатома на наступні 5 
років – 2,7 мільярдів євро.  Загалом, 
це показує зростання відносно РП6 
на 41% рівня цін у 2004 році та 63% 
від поточних цін.

РП7 також призначена реагувати на 
проблеми зайнятості та 
конкурентоздатності в Європі.

РП7 підтримує дослідження у 
вибраних пріоритетних сферах – на 
меті яких є створення або 
збереження ЄС як світового лідера 
в даних секторах.

Яким чином побудовано РП7?

РП7 складається з 4 основних 
блоків діяльності, які формують 4 
особливі програми плюс 5 
спеціальних програм щодо 
ядерного дослідження.

Співробітництво – Співпраця у 
сфері дослідження

1. Здоров’я

2. Продукти харчування, 
Сільське господарство та 
Біотехнології

3. Інформаційні та 
комунікаційні технології

4. Нанонауки, Нанотехнології, 
Матеріали та Нові 
виробничі технології

5. Енергія

6. Навколишнє середовище 
(включаючи зміни клімату)

7. Транспорт (включаючи 
аеронавтику)

8. Соціоекономічні та 
гуманітарні науки 

9. Безпека

10.Космос

Ідеї – Європейська Рада з 
досліджень 

- Прикордонні дослідницькі 
заходи

Люди – Людський потенціал, 
Дії Марі Кюрі

1. Початкове навчання 
дослідників – Мережа Марі 
Кюрі

2. Довготривале навчання та 
кар’єрний ріст – Особливе
товариство

3. Партнерство між 
дослідницько-навчальними 



закладами та 
промисловістю

4. Міжнародний вимір –
вхідні та вихідні (outgoing
and incoming) товариства, 
міжнародна схема 
співпраці, гранти

5. Інші конкретні ініціативи

Можливості –
Дослідницькі можливості

- Розвиток дослідницької
інфраструктури

- Розвиток дослідницької
діяльності на користь малих 
та середніх підприємств

- Галузь знань

- Дослідницький потенціал

- Наука у суспільстві

- Підтримка послідовного 
розвитку політики 
дослідження

- Міжнародне співробітництво

Ядерне дослідження та 
навчання:

1. Енергія термоядерного 
синтезу – Міжнародний 
Експериментальний 
Термоядерний Реактор
(МЕТР)

2. Ядерне розчеплення та 
захист від радіації

Спільний дослідницький центр
- Цілеспрямовані дії в 

Євроатомі
- Дії спрямовані на не 

застосування ядерної зброї

Показовий розклад (млн..євро) для РП7



Показова діаграма програми кооперації (млн.євро)

Вирішення головних тем дослідження

Співробітництво

Бюджет 32 млрд.євро

Відповідно до програми «Співробітництва», підтримка досліджень буде 
надана міжнародним проектам співпраці через Європейський Союз та по 
інший бік. Програма буде пропагувати прогрес у галузі  знань та технологій в 
десяти тематичних сферах, відповідно до головних областей в науці та 
дослідженні. Дослідження буде підтримане та поширене з метою 
спрямування до Європейців соціальних, економічних, екологічних, 
оздоровчих та індустріальних змін, а також має на меті приносити користь
суспільству та підтримувати країни, що розвиваються. 
Програма «Співробітництво» підтримує дослідницькі дії у наступних 
тематичних областях:

- Здоров’я  
- Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології 
- Інформаційні та комунікаційні технології 
- Нанонауки, Нанотехнології, Матеріали та нові виробничі технології 
- Енергія  



- Навколишнє середовище 
(включаючи зміни клімату) 

- Транспорт (включаючи 
аеронавтику) 

- Соціоекономічні та 
гуманітарні науки 

- Космос 
- Безпека 

«Співпробітництво» в РП7
Здоров’я
Бюджет: 6 млрд.євро (2007-2013)
Головною метою програми 
дослідження здоров’я є
покращення стану здоров’я 
європейського населення і
підвищення та поширення 
конкурентоздатності, а також 
інноваційний можливостей галузей 
та підприємств пов’язаних з 
охороною здоров’я у Європі.  
Зусилля також будуть спрямовані 
на боротьбу з глобальними 
проблемами, пов’язаних зі 
здоров’ям, таких як, наприклад,
виявлення епідемій. Європейське 
співробітництво з країнами, що 
розвиваються, буде спрямоване на 
допомогу цим країнам у розвитку
дослідницьких можливостей.
Яка користь для суспільства?
Користь суспільства від 
європейських досліджень здоров’я
буде полягати в наступному:
прикладне дослідження (тобто, 
переклад основних понять та 
відкриттів у медичній практиці the
translation of basic discoveries in
clinical applications), розвиток та 
затвердження нових методів
лікування, методів охорони 
здоров’я та методів запобігання
хворобам, включаючи сприяння 
здорового старіння організму, 
діагностичних приладів та 

медичних технологій, а також 
стабільний та ефективний розвиток 
системи охорони здоров’я. 
Медичне дослідження охоплює 
певну кількість хвороб, таких як 
рак, серцево-судинні, інфекційні, 
розумові та неврологічні недуги, а 
також ті проблеми, які виникають у 
процесі старіння, такі як хвороби 
Альцгеймера та Паркінсона. Через 
досвід багатосторонніх 
міжнародних досліджень, із 
залученням необхідної кількості
пацієнтів, нові ліки та  медичні 
засоби будуть винайдені у коротші 
терміни.
Яка користь для дослідників?
Система дослідження здоров’я, яка 
фінансується Європою, 
фокусується на:

1) Біотехнології, загальних 
інструментах та медичних 
технологіях створених для 
людського здоров’я

- Високопродуктивне 
дослідження

- Виявлення, діагностика та 
моніторинг

- Передбачення відповідної, 
безпечної та ефективної 
терапії

- Новітні терапевтичні підходи 
та їх застосування

2) Передові дослідження для 
людського здоров’я

- Об’єднання біологічних 
відомостей та процесів

- Дослідження мозку та 
споріднених хвороб, 
людський розвиток та 
старіння

- Здійснення досліджень у 
сфері інфекційних хвороб 
(ВІЛ/СНІД, малярія, 
туберкульоз, важкий гострий 



респіраторний синдром,
грип)

- Проведення досліджень 
основних недугів: раку, 
серцево-судинних хвороб,
діабету/ожиріння, рідкісних 
недугів, інших хронічних 
хвороб включаючи проблеми 
пов’язані з ревматизмом, 
артритом та рухово-опорною 
системою.

3) Оптимізація системи охорони 
здоров’я у європейському 
суспільстві

- Перенесення медичних
результатів на практику

- Якість, ефективність та 
єдність системи охорони 
здоров’я, включаючи 
перехідні системи охорони 
здоров’я та систему догляду 
на дому

- Посилений захист від хвороб, 
а також правильне 
застосування ліків

- Належне використання нових 
методів лікування та 
технологій

Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Дослідження основане на малих та 
середніх підприємствах є основною 
економічною рушійною силою в 
системі охороні здоров’я, 
біотехнологіях та медичних 
технологіях. Правильно побудоване 
біомедичне європейське 
дослідження сприятиме 
конкурентоздатності в 
європейських фармацевтичних 
галузях, а також галузях пов’язаних 
з охороною здоров’я. Отже, ЄС 
обов’язково створить сприятливе 

середовище для реструктуризації
державних та приватних секторів.

Продукти харчування, сільське 
господарство та біотехнології
Бюджет 1,9 млрд.євро (2007-2013)
Прогрес знань у сталому розвитку 
управління, виробництва та 
використання біологічних ресурсів 
(мікробних, рослинних та 
тваринних ресурсів) забезпечить 
основу для безпечнішої, екологічно 
ефективнішої та конкурентоздатної 
продукції та послуг для сільського 
господарства, рибальства, 
харчування, здоров’я, лісової 
промисловості, та пов’язаною з 
нею галузями. Важливими 
внесками щодо запровадження в 
дію існуючої та майбутньої 
політики та положень у сфері 
здоров’я суспільства, тварин та 
рослин, а також захисту споживачів 
є прискореними.
Нові енергетичні ресурси, які 
мають властивість поновлюватися,
будуть підтримуватися ідеями 
європейської біоекономіки, яка 
базується на системі знань.
Яка користь для громадян?
Наука, промисловість та 
суспільство мають об’єднати свої 
зусилля для досягнення соціальних, 
економічних змін, а також змін 
навколишнього середовища для 
сталого управління біологічними 
ресурсами. Вони також мають 
використовувати переваги у 
мікробних, рослинних та тваринних 
біотехнологіях для розвитку 
новішої, більш корисної, 
екологічно ефективнішої та 
конкурентоздатної продукції та 
послуг. Сільський та прибережний 
розвиток буде досягнутий шляхом 



підтримки місцевих економік з 
одночасним збереженням
спадщини та різноманітності
культур.
Яка користь для дослідників?
Дослідження будуть здійснюватися 
за напрямками безпечності харчів 
та ланцюгу харчування, хвороб, 
пов’язаних з харчуванням, 
споживчої привабливості харчів, а 
також впливу їжі та процесу 
харчування на здоров’я.  
Дослідницька діяльність буде 
включати:
- Стабільне виробництво та 
управління біологічними ресурсами 
із землі, лісів та водного 
середовища: дослідження стійких
виробничих систем; рослинної та 
тваринної продукції, а також 
здоров’я; сталого розвитку 
тваринного світу; рибальства та 
сільського господарства, 
включаючи розробку та стійке
використання різноманітних 
біологічних форм життя.
- Інструменти для впровадження 
актуальних стратегій, політик та 
законодавчої підтримки 
європейської біоекономіки, 
основаної на знаннях.
- Цілісність та контроль продуктів
харчування всього виробничого 
циклу («від ферм до столу») буде 
підлягати дослідженню 
спрямованого на харчування, 
здоров’я та добробут. 
- Науки про життя та біотехнології 
для вдосконалення нехарчових 
продуктів та процесів будуть 
розвивати покращення врожаю та 
лісових ресурсів, харчовий запас, 
морські продукти, технології 
біомаси для енергії, навколишнього 
середовища та матеріали і хімічні 

речовини - продукти додаткової 
цінності.
Декілька Європейських 
технологічних платформ
співпрацюють для встановлення 
спільних дослідницьких 
пріоритетів у різноманітних 
областях, таких як, наприклад 
технології та процеси харчування, 
рослинна  геноміка, лісове 
господарство та галузі пов’язані з 
ним,  світові проблеми здоров’я 
тваринного світу та розведення 
тварин на фермах.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх 
підприємств?
Створення європейської системи 
біоекономіки має на меті відкриття 
шляху для інновацій та 
використання ефективних 
технологій, покликаних 
охоплювати всі галузі 
промисловості та економічні 
сектори, які займаються 
виробництвом, управлінням, 
інакше кажучи використовують 
біологічні ресурси, так само як і 
послуги пов’язані з ними від 
промисловості орієнтованої на 
споживачів та постачання. Дані 
види діяльності існують у 
відповідності з європейською 
стратегією суспільних наук та 
біотехнологій та мають на меті 
підвищення конкурентоздатності 
європейського сільського 
господарства та біотехнологій, 
зернових та харчових компаній, 
особливо високотехнологічних 
малих та середніх підприємств, а 
також покращення соціального 
благополуччя та добробуту.



Інформаційні та комунікаційні 
технології (ІКТ)
Бюджет: 9,1 млрд.євро (2007-2013)
ІКТ відіграють вирішальну роль в 
розвитку інновацій, продуктивності
та конкурентоздатності всієї 
промисловості та обслуговуючих 
секторів. Ми виходимо на нову 
фазу розвитку, яка спричинить ріст 
та стабільний розвиток на наступні 
десятиліття; хоча, цей розвиток 
буде досягнутий лише якщо ми 
будемо зараз інвестувати у 
дослідження та інновації для 
наступного покоління технологій.
  Яка користь для громадян?
ІКТ відкривають багато нових 
можливостей для європейського 
населення та споживачів. Це, 
насамперед, широка 
різноманітність напрямів, 
включаючи забезпечення системи 
охорони здоров’я, транспортну 
систему, а також інноваційно-
інтерактивні системи розваг та 
навчання. Інновація в ІКТ може 
допомогти досягнути запобігання 
хвороб, сприяти активній участі
пацієнтів та дати змогу втілити 
персоналізацію підходу до догляду, 
а також вирішити проблеми,
пов’язані зі старінням населення.
  Яка користь для дослідників?
Відповідно до РП7, діяльність 
досліджень ІКТ охоплює
стратегічні пріоритети в області
європейського виробничого та 
технологічного управління, такого 
як комунікаційна мережа, 
впровадження системи розрахунків, 
наноелектроніки та технологій 
аудіовізуального змісту. 
Дані області дослідження 
включають:

- Стабільність та безпека 
мережевої та обслуговуючої 
інфраструктури;

- Продуктивність та надійність 
електронної системи та її 
компонентів;

- Персоналізація систем ІКТ;
- Цифрове управління .

Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
На сьогоднішній день, серед 
здобутків економік біля половини 
частки належить результатам, 
досягнутим в сфері ІКТ. Основну
користь ми отримуємо від 
виробництва високоякісних 
інноваційних товарів та послуг, 
основаних на системі ІКТ, а також 
від удосконалення процесу ведення 
діяльності через поширення, 
запозичення та використання ІКТ в 
економіці.
Сектори ІКТ включають 
виробниче, автомобільне, 
аерокосмічне, фармацевтичне, 
медичне обладнання та
сільськогосподарські продукти, а 
також фінансові послуги, 
посередництво та дрібну торгівлю.
Користь отримана підприємствами
в результаті широкого 
використання ІКТ, включає
швидкий розвиток, зниження 
вартості та накладних витрат, 
прискорення та надійність 
операцій, встановлення кращих
взаємозв’язків між замовниками та 
постачальниками, удосконалення
рівня обслуговування та допомоги 
клієнтам, кращі можливості для 
співробітництва.
РП7 має на меті полегшувати 

створення нових форм ведення 
процесів мережевої діяльності, а 



також нові інженерні підходи для 
запровадження ІКТ у виробництво.

Нанонауки, нанотехнології, 
матеріали та нові виробничі 
технології
Бюджет: 3,5 млрд.євро (2007-2013)
Активне використання 
Нанотехнологій, Матеріалів та 
Виробничих Технологій має певну 
соціально-економічну 
обґрунтованість. Нанотехнології 
впроваджують нові рішення та 
можуть у результаті 
використовуватись у цілому 
виробничому секторі, так само як і 
в оздоровчій та медичній області та 
сільському господарстві.
Яка користь для громадян?
Розробка нових виробничих 
процесів може привести до 
зниження рівня забруднення, а 
також до більш ефективного 
використання природних ресурсів. 
У той же час дані інновації, які 
включають безпечніші та надійніші 
споживчі товари та екологічно 
чистий автотранспорт, у поєднанні 
з інноваціями застосованими у 
будівничій промисловості, дадуть 
змогу задовольняти людські 
потреби та покращити їхній рівень 
життя, шляхом зниження небезпек, 
покращення стану здоров’я та 
добробуту.   Сприяння більш сталій 
системі споживання веде до 
покращення стану здоров’я, 
усвідомленості та змін у поведінці 
населення.
Впровадження результатів 
використання нанотехнологій 
також веде за собою певні 
небезпеки та етнічні проблеми, які 
будуть вирішуватись.

До етичних проблем відносять 
людську недоторканість та почуття 
гідності (наприклад, «мікросхеми»
для перевірки чи контролю за 
поведінкою людей), а також ризики 
пов’язані зі станом здоров’я та 
екологічною небезпекою.
Яка користь для дослідників?
Нанонауки та Нанотехнології
Метою є створення матеріалів та 
систем з визначеною якістю, яка 
буде ґрунтуватися на покращенні 
знань та досвіду на нанорівні. Це 
призведе до виникнення нового 
покоління товарів та послуг та їх 
використання для зменшення будь-
яких потенційно несприятливих 
явищ у навколишньому середовищі 
та людському здоров’ї.  
Матеріали
Дане дослідження буде 
зосереджуватися на розвитку нових 
багатофункціональних поверхонь
та матеріалів з спеціальними 
властивостями, передбаченими для 
виробництва продуктів та процесів, 
а також для їхнього відновлення.
Новітнє виробництво
Основою інновацій у даній області 
буде застосування нових знань для 
впровадження сталого виробництва 
та споживання. Це тягне за собою 
існування відповідних умов для 
чинних інновацій (в промисловій 
діяльності, виробничих системах, 
включаючи розробку, будівництво, 
винаходження та обслуговування)
та для розвитку загальних 
виробничих фондів (технологій, 
організації та виготовлення 
виробничих потужностей, а також 
людських ресурсів) та задоволення 
екологічних вимог.
Інтеграція технологій у виробничий 
процес



Запровадження знань та технологій 
з трьох вищезгаданих областей є 
необхідним для прискорення 
трансформацій у європейській 
промисловості та економіці, з 
використанням безпечного, 
соціально відповідного та сталого 
підходу. Дослідження буде 
сфокусоване на нових програмах та 
новітніх рішеннях, які відповідають 
головним особливостям та 
потребам Дослідницького та 
Технологічного Розвитку (ДТР),
встановленим вищезгаданими
Європейськими технологічними
платформами.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Підвищення виробничої 
конкурентоздатності та високого 
рівня якості продукції захистить 
європейські робочі місця та 
підвищить соціально-економічні 
зв’язки. Застосування 
технологічних платформ важливу 
роль надає також соціальним 
аспектам за допомогою 
підготовлених європейських 
стратегій. Загальною метою є 
досягнення максимального 
видобутку продукції в Європі. Нові 
положення та стандарти завжди 
були побічними продуктами 
діяльності виробничо-
технологічного прогресу та дані 
«платформи» зможуть 
модернізувати та укріпити їх в 
окремих областях людської 
діяльності.

Енергія
Бюджет: 2,3 млрд.євро (2007-2013)
Енергетичні системи не 
відповідають головним цілям. 

Невідкладність встановлення та 
розвитку відповідних та своєчасних 
рішень є обґрунтованою сучасними 
тенденціями, які проявляються у 
світовому енергетичному попиті, 
обмеженими кількостями 
природних ресурсів, таких як нафта 
та природній газ, а також 
необхідністю зупинення 
«парникового ефекту». Дані дії 
можуть бути ефективними для 
полегшення зупинення 
несприятливих наслідків 
природних змін, вирішенні 
проблем з нестабільними цінами на 
нафту (відповідно у транспортному 
секторі, який сильно залежить від 
нафтопродуктів) та геополітичною 
нестабільністю у регіонах-
постачальниках.
Яка користь для громадяна?
Користь громадянам від 
енергетичного дослідження 
полягатиме у доступних цінах на 
енергетичні продукти та більш 
ефективному використанні енергії, 
яка постачається з різних джерел.
В результаті, це допоможе 
скоротити негативні наслідки 
природних змін, від чого виграють 
безпосередньо усі.
Яка користь для науковців?
Науковці допоможуть 
трансформувати існуючу 
енергетичну систему в більш 
стійку, зроблять її менш залежною 
від імпортованого палива. Отже, в 
результаті, існуватиме широкий 
вибір поновлюваних енергетичних 
джерел, енергетичного транспорту 
та джерел, які не будуть 
забруднювати навколишнє 
середовище. Ефективне 
використання енергії та значні 
енергетичні запаси будуть 



збільшуватись, таким чином 
відбудуться кліматичні зміни та 
зміни у безпеці постачання.
Діяльність в області енергетики 
включає:

- Водневі та паливні елементи
- Відновлювальні джерела 

виробництва електричної 
енергії

- Відновлювальні джерела 
виробництва палива

- Відновлювальні джерела 
нагрівання та охолодження

- Технології поглинання та 
зберігання СО2 для нульової 
емісії виробництва 
електроенергії

- Технології збагачення вугілля
- Розвинуті енергетичні мережі
- Ефективне використання та 

збереження енергії
- Знання про політику в галузі 

енергетики
Яка користь для промисловості, а 
також малих і середніх
підприємств?
Європейська промисловість 
здобула лідируючи позиції у світі 
через велику кількість систем 
виробництва енергії та 
продуктивних енергетичних 
технологій. Вони є новаторами у 
сучасних енергетичних 
технологіях, які мають здатність 
поновлюватися, таких як, 
наприклад, енергія сонця, вітру, а 
також біоенергія. ЄС також 
являється світовим конкурентом по 
виробництву енергії та поширенню 
технологій, а також має сильні 
виробничі потужності у видобутку  
вуглецю та технології його 
зберігання. Для збереження даної 
позиції, європейська промисловість 
має продовжувати свої спроби 

через сприяння міжнародному
співробітництву.

Навколишнє середовище
(включаючи кліматичні зміни)
Бюджет 1,8 млрд.євро (2007-2013)
Проблеми поставлені перед нами 
підвищенням природного та 
людського впливу на навколишнє 
середовище, а також його ресурси
вимагають координуючого підходу 
на європейському та міжнародному 
рівнях.
Яка користь для громадян?
Ми повинні краще розуміти та 
вирішувати проблеми пов’язані з 
кліматичними змінами та визначати
технології, які не будуть завдавати 
шкоди навколишньому середовищу 
для того, щоб удосконалити 
управління природними та 
людськими ресурсами. Дані заходи 
стосуватимуться політичних
потреб, торкатимуться постійної 
оцінки політик країн ЄС,
відповідаючи Кіотському і Пост-
Кіотському протоколам щодо
кліматичних змін. 
Яка користь для дослідників?
Стале управління навколишнім 
середовищем та його ресурсами 
вимагає багатогалузеве та 
об’єднане дослідження для 
кращого усвідомлення взаємодії 
клімату, біосфери, екосистем та 
людської діяльності. Це допоможе 
нам розвинути нові екологічні 
технології, прилади та послуги.
Програма «Охорони довкілля» буде 
застосована до наступних видів 
діяльності та областей:
Кліматичні зміни, забруднення 
навколишнього середовища та 
небезпека:



- Вплив на навколишнє 
середовище та клімат

- Навколишнє середовище та 
здоров’я

- Природні загрози
Стале управління ресурсами:

- Стале управління 
природними та людськими 
ресурсами, а також
різноманітними формами 
життя

- Управління морським 
середовищем

Технології охорони навколишнього 
середовища:

- Екологічні технології для 
спостереження, 
моделювання, запобігання, 
пристосування, послаблення 
впливу на довкілля та 
відновлення природного та 
антропогенного середовища

- Захист, охорона та збагачення
культурної спадщини

- Технологічна оцінка, 
перевірка та контроль

Спостереження за Землею та 
інструменти
оцінки життєдіяльності

- Системи спостереження за 
землею та океаном, методи 
моніторингу за екологічним 
розвитком

- Прогнозні методи та 
оцінюючі прилади для 
сталого управління

Яка користь для промисловості, а 
також малих і середніх 
підприємств?
Зміцнення європейських позицій на 
світових ринках екологічних 
технологій буде сприяти сталому 
споживанню, виробництву, сталому 
зростанню за допомогою
можливостей господарської

діяльності та удосконаленої 
конкурентоздатності, в той же час 
буде захищати наше культурне та 
природне багатство.
Особлива увага буде надана 
технологіям, які займаються 
постачанням води та покращенням 
санітарних умов, збереженням 
якості хімічного складу води, 
будівництвом та лісництвом, 
відповідно до Європейських 
технологічних платформ.  
Соціально-економічний вимір буде 
впливати на розвиток та 
впровадження на ринку, а також їх 
подальше використання. 

Транспорт
Бюджет 4,1 млрд.євро (2007-2013)
Транспорт являється одним із 
сильних напрямів Європи – сектор 
повітряного транспорту дає 2,6% 
ВВП та 3,1 мільйони робочих 
місць,  наземний транспорт, у 
якому зайнято близько 16 
мільйонів працівників, дає 11% 
ВВП ЄС. 
Проте, негативним фактом є те, що 
транспорт спричиняє 25%  від 
загального обсягу викидів 
вуглекислого газу.
Яка користь для громадян?
Впродовж РП7, щонайменше 4 
мільярди євро були асигновані у 
європейському дослідницькому 
фонді для того, щоб розвивати 
безпечніші, «більш зелені» та 
«більш розумні» європейські 
транспортні системи на користь 
всім громадянам. Дослідження у 
транспорті також будуть мати 
великий вплив на такі важливі 
сфери, як торгівля, конкуренція, 
зайнятість, навколишнє 



середовище, зв’язок, енергетика, 
безпека та внутрішній ринок.
Яка користь для дослідників?
Необхідність нової транспортної 
мережі та інфраструктури в Європі 
зростає, затрати стають все 
масштабнішими. Розвиток цих 
мереж та інфраструктур на 
європейському рівні можливий 
лише за умови активної співпраці 
різних ДТР постачальників. 
Необхідним є спрямування 
політичних, технологічних та 
соціально-економічних завдань у 
вигідний спосіб на такі проблеми,
як «екологічно чистий транспорт»
майбутнього, 
багатофункціональність та 
універсальність, особливо відносно 
залізничного та водного 
транспорту. 
Також, важливим для реалізації 
європейської політики є розвиток 
технологій для підтримки системи 
Галілео та її впровадження.
Передбаченими видами діяльності 
впродовж тривалості РП7 є:
- Аеронавтика та повітряний 
транспорт (зниження кількості 
викидів, розробка двигунів та 
альтернативних паливних джерел, 
управління рухом повітряного 
транспорту, аспекти безпеки
повітряного транспорту, 
екологічно-сприятлива авіація)
- Стабільний розвиток наземного 
транспорту – залізничних колій, 
доріг та водних шляхів (розвиток 
екологічно-чистих та ефективних 
двигунів, потужних потягів, 
зниження впливу транспорту на 
кліматичні зміни, розвиток 
регіонального та національного
транспорту, екологічно-чистого та 
безпечного автотранспорту, 

будівництво інфраструктури та її 
підтримка, інтегровані структури)
- Підтримка глобальної
супутникової навігаційної системи 
– Галілео та Європейської
Геостаціонарної Служби
Навігаційного Покриття (послуги 
навігації та розрахунку часу, 
ефективне використання 
супутникової навігації)
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Інвестиції у транспортне 
дослідження є необхідними для 
гарантування того, що європейська 
транспортна промисловість має 
певні технологічні переваги, які 
дозволяють їй конкурувати на 
світовому рівні. На додаток, 
відповідно до РП7 дослідницька 
діяльність щодо транспорту 
забезпечить малі та середні 
підприємства інноваціями, що 
дасть їм доступ до європейських 
дослідницьких програм, та 
отримання користі, які випливає з 
цього. 

Соціально-економічні та 
гуманітарні науки
Бюджет 61 млн.євро (2007-2013)
Перед Європою стоїть певна 
кількість соціальних та 
економічних проблем, важливим є 
зрозуміти їх та ефективно 
вирішити, шляхом планування 
відповідної політики. Тривала 
європейська діяльність в області 
дослідження разом з різними 
соціальними, економічними та 
культурними підходами, дає 
унікальну можливість 
впровадження даного типу 



дослідження на європейському 
рівні.
Яка користь для громадян?
Впродовж РП7, дослідження ЄС у 
галузі соціально-економічних та 
гуманітарних наук зобов’язує до
навчання та пропонує відповіді на 
питання пов’язані з 
демографічними змінами, якістю 
життя, навчанням, зайнятістю,
зважаючи на поточний 
економічний стан; світовою
взаємозалежністю та передачею 
знань; добробутом народовладдя та 
політичною співучастю; 
культурною різноманітністю та 
цінністю.
Яка користь для дослідників?
Зв'язок дослідження та політики 
забезпечується гарантією того, що
пріоритет досліджуваних питань є 
на високому європейському рівні та 
передбачений політиками
Співтовариства.  
Фактично, дослідження на 
європейському рівні мають певні 
переваги; пов’язані з розвитком
європейської системи інформації, 
яка є необхідною для підвищення 
нашої обізнаності щодо складних 
проблем.
Відповідно до дії РП7 дослідження 
будуть проводитися по наступній 
тематиці:
- Розвиток, зайнятість та 
конкурентоспроможність в 
обізнаному суспільстві 
(інноваційна політика, політика 
конкурентоздатності та політика 
щодо ринку праці; освіта та довічне 
навчання; структура економіки та 
продуктивність) 
- Об’єднання економічних, 
соціальних та екологічних цілей у 
європейську перспективу

(соціально-економічні моделі у 
Європі та у всьому світі; 
економічні та соціальні сфери, а 
також їх поєднання, соціальні та 
економічні розміри екологічної 
політики)
- Основні тенденції у суспільстві та 
їх наслідки (демографічні зміни, 
відповідність сім’ї та роботи, 
здоров’я та якості життя, нові
політики, соціальне виключення та 
дискримінація)
- Позиції Європи в світі (торгівля, 
міграція, бідність, злочинність, 
суперечки та їх вирішення)
- Роль громадян у Європейському 
Союзі (політична участь, 
громадянство та права, 
народовладдя та відповідальність, 
засоби зв’язку, культурна 
різноманітність та спадщина, 
релігія, позиція та цінність)
- Соціально-економічні та наукові 
індикатори (використання та оцінка 
показників у створенні політики на 
макро і мікро рівнях)
- Передбачені види діяльності 
(впровадження світових знань у 
майбутньому, міграція, старіння, 
сфери у дослідженні та науці
ризикованого та надзвичайного 
характеру)

Яка користь для промисловості, а 
також малих і середніх
підприємств?
Упродовж РП7, галузі 
промисловості, а також малі та
середні підприємства будуть 
активно залучатися до участі за 
всіма напрямками, особливо в 
межах Програми Співпраці. 
Напрямки, з якими стикається SSH
(мережевий протокол), пропонують 
їм подвійні можливості, по-перше 



бути учасниками команд у процесі 
створення знань, а також бути 
одержувачами цих знань для їх 
відповідного використання. 

Космос
Бюджет: 1.4 млрд.євро (2007-2013)
За останні 20 років, Європа стала 
технологічним новатором через 
використання системи 
спостереження за Землею та
Галілео. Європа успішно вкладає 
інвестиції у дослідження космосу 
та підтримує ініціативи
співробітництва з Європейською 
Космічною Агенцією, зберігаючи
свою стратегічну роль у цій 
області.
Яка користь для громадян?
Останнім часом, Європейський 
Союз вирішив вкладати інвестиції у 
Систему 
глобального моніторингу навколиш
нього середовища й безпеки, що 
буде корисним подоланні наслідків 
природних катастроф та 
кліматичних змін. Система Галілео 
серед інших проектів буде сприяти
розвитку механізму пошуку та 
порятунку (SAR). 
Фінансоване ЄС дослідження буде 
сприяти розвитку Європейської 
політики щодо Космосу. Це в 
результаті буде підтримувати 
політики Співтовариства в області 
сільського господарства, 
навколишнього середовища, 
рибальства, транспорту та 
телекомунікації через прилади 
спостереження за космосом та 
рішеннями пов’язаними з ним.
Яка користь для дослідників?
Наука про космос є важливою 
рушійною силою для новітнього 
технологічного розвитку, який 

впливає на наше повсякденне 
життя.
Протягом строку дії РП7 
дослідницька діяльність буде 
торкатись наступних сфер:

- Космічні прилади на службі 
європейського суспільства
(розвиток супутникових 
систем спостереження та 
послуг Системи 
глобального моніторингу 
навколишнього середовища 
й безпеки щодо управління 
навколишнім середовищем, 
безпекою, сільським 
господарством, лісівництвом 
та метеорологією, 
громадським захистом та 
управління ризиками)

- Використання космічного 
простору (забезпечення 
сприяння ініціативам 
співробітництва між 
Європейською Космічною 
Агенцією чи національними 
агенціями з питань 
космічного простору, 
координація зусиль для 
розвитку космічних 
телескопів)

- Науково-технічний розвиток 
космічних (підтримка 
досліджень для 
довготривалих потреб, таких 
як космічні перевезення, 
біомедицина, науки про 
життя в космосі і прикладні 
науки про космос)

Яка користь для промисловості, а 
також малих і середніх
підприємств?
Космічний простір є стратегічним
промисловим сектором для 
зростання та підтримки 
економічної активності та 



державних послуг. Європейські 
компанії, з яких переважну 
кількість становлять малі та середні 
підприємства, є головними
учасниками на світовому 
торгівельному ринку виробництва 
супутників, пускових послуг, 
супутникових операції, а також є 
провайдерами зв’язку. Для 
підтримки конкурентоздатності у 
сфері промисловості, необхідні 
нові дослідження та технології, а 
підтримка, яку надає РП7 відкриває
нові можливості.

Безпека
Бюджет: 1,3 млрд.євро (2007-2013)
Європейська безпека є 
передумовою добробуту та 
незалежності. Необхідним є 
спрямування всебічної стратегії 
охорони, яка містить у собі
цивільні та оборонні заходи 
безпеки.
Яка користь для громадян?
Ми повинні інвестувати у знання та 
розвивати подальші технології для 
того щоб захистити наших 
громадян від таких загроз, як 
тероризм, природні катастрофи та 
злочинність, в той же час поважати 
фундаментальні права на 
приватність та безпеку.
Протягом терміну дії РП7, 
дослідження фінансоване ЄС, має 
на меті вирішити проблеми 
пов’язані з безпекою громадян 
(анти-тероризм та методи 
управління під час критичного 
стану) та буде сприяти цілому ряду 
політик Співтовариства щодо 
транспорту, мобільності, 
цивільного захисту, енергії, 
навколишнього середовища та 
здоров’я. Через кооперування та 

об’єднання зусиль на 
європейському рівні, ЄС може 
краще зрозуміти та вирішувати 
проблеми, які виникають у 
мінливому світі. 
Яка користь для дослідників?
Від дослідження пов’язаного з 
безпекою, очікується створення 
нових знань та сприяння 
використання нових технологій у 
сфері цивільної безпеки.
Протягом дії РП7, дане 
дослідження буде стосуватися 
таких сфер:

- Безпека громадян 
(технологічні рішення 
захисту громадян, біологічна 
безпека, захист від 
злочинності та тероризму)

- Безпека інфраструктур і 
об’єднань (перевірка та 
охорона інфраструктури в 
області ІКТ, транспорту, 
енергії та послуг фінансової 
та адміністративної сфери)

- Безпека кордонів (технології, 
обладнання, прилади та 
способи захисту та контролю 
за європейським кордоном,  
як наземного, так і 
берегового)

- Відновлення безпеки в 
кризових випадках
(технології та комунікації, 
координація у підтримці 
громадських, гуманітарних 
завдань та завдань щодо 
порятунку)

- Інтеграційні системи безпеки 
та системи безпеки із 
взаємодії (збір інформації за 
для громадської безпеки, 
захисту конфіденційності 
угод)



- Безпека та суспільство 
(прийняття рішень щодо 
безпеки, соціально-
економічні, політичні та 
культурні аспекти безпеки, 
норми поведінки, соціальне 
середовище та усвідомлення
безпеки)

- Координація та 
структурування досліджень у 
сфері безпеки (координація 
європейських на 
міжнародних зусиль 
спрямованих на дослідження 
безпеки в області 
громадського та оборонного
дослідження)

Яка користь для промисловості, а 
також малих і середніх
підприємств?
Дослідження у сфері безпеки буде 
підсилювати конкурентоздатність у 
галузі безпеки в Європі, шляхом 
стимулювання співпраці
постачальників та користувачів для 
забезпечення громадської безпеки. 
Через активне залучення малих та 
середніх підприємств покращаться
інтелектуальні та технологічні
можливості у всій Європі.

Використання блискучих ідей в 
Європі
«Ідеї» в РП7
Бюджет 7,4 млрд.євро
Програма «Ідеї» розглядає всі ті 
види діяльності, які мають бути 
реалізовані Європейською 
Дослідницькою Радою. ЄДР має 
задовольняти такий високий рівень
автономії для розвитку 
високоякісного прикордонного 
дослідження на європейському 
рівні, побудованому на перевагах, 
які існують у Європі,  а також 

підвищення своєї позиції в цілому 
світі.
Дана програма буде підсилювати 
динамічний характер, креативність 
та переваги європейського 
дослідження у передових знаннях.

Ідеї - Європейська Дослідницька 
Рада (ЄДР)
Бюджет: 7,4 млрд.євро (2007-2013)
Програма «Ідеї» реалізована 
Європейською Дослідницькою 
Радою (ЄДР), буде підвищувати 
європейську
конкурентоспроможність, шляхом 
приваблення та запрошення
найбільш талановитих науковців, 
підтримання досліджень з високим 
фактором ризику та враження та 
сприяння проведенню наукового
дослідження світового рівня у
певних областях.
Яка користь для громадян?
Країнам, які займають лідируючі 
позиції щодо досліджень, найлегше 
забезпечити кращу якість життя 
своїм громадянам, в той же час 
утримувати економічну позицію та  
вдосконалювати світову 
конкурентоздатність.
Впродовж терміну дії РП7, 
програму «Ідеї» буде фінансувати 
прикордонне дослідження ЄС.  
Задум покладений перед 
програмою «Ідеї» полягає в тому, 
що першокласні дослідники мають 
знаходитися там, де вони 
отримають найкращі можливості та 
межі пізнання. 
Результати досліджень введуться у 
суспільство, галузі промисловості 
та ринки, а у майбутньому 
перетворяться у соціальні інновації 
ширшого характеру.
Яка користь для дослідників?



ЄДР буде мати унікальну позицію, 
як організація, яка фінансується 
Європою, та призначену 
підтримувати науку та освіту у всіх 
областях дослідження, через 
відкриту та пряму конкуренцію. 
Очікується зміцнення
європейського динамічного 
характеру, для приваблення
визначних науковців з Європи та 
третіх країн, так само як і 
інвестицій у промисловість.
Будуть запропоновані два види 
грантів ЄДР, які діятимуть на 
основі "bottom-up"(це проекти поза
тематичними напрямами програми)
за всіма науково-дослідними 
галузями:

- Стартові гранти для 
незалежних вчених ЄДР.

Метою є забезпечення підтримки 
незалежної діяльності визначних 
дослідників. Вони можуть 
знаходитись або переїхати в ЄС чи 
асоційованих країн та незалежно 
від національності вони мають 
знаходитися на стадії організації 
першої дослідницької команди чи 
програми.

- Гранти для передових 
дослідників ЄДР.

Метою є підтримка відмінних 
проектів прикордонного 
дослідження, створених видатними 
дослідниками з країн членів ЄС та 
країн, які мають асоційоване 
членство, незалежно від 
національності.

Яка користь для промисловості, а 
також малих і середніх
підприємств?
Проекти будуть фінансуватися на 
основі планів, розроблених 
дослідниками приватного та 

державного секторів, по темам
вибраних на їх розсуд та 
оцінюватись на основі єдиних 
критеріїв.
Прикордонне дослідження є 
ключовою рушійною силою 
добробуту та соціального прогресу, 
тому що дане дослідження дає нові 
можливості для науково-
технологічного прогресу, а також є 
важливим для формування нових 
знань для запровадження їх в 
майбутньому та виникнення нових 
ринків.

Чи бажаєте ви зробити кар’єру 
науковця в Європі?

Люди
Бюджет: 4,7 млрд.євро
Програма «Люди» пропонує 
особистостям можливість зробити
кар’єру у сфері дослідження. 
Європейські дослідники повинні 
бути готові залишитися у Європі, в 
той же час найкращі дослідники з 
усього світу мають бути приваблені 
перевагами європейського 
дослідження та матеріально-
технічною базою. Зважаючи на 
позитивний досвід «Дій Марі 
Кюрі», програма «Люди» 
покликана заохочувати 
особистостей до професії 
дослідників, будувати їхнє 
навчальне дослідження шляхом 
надання права вибору, та сприяти 
мобільності у межах вищезгаданого 
сектору. Мобільність дослідників 
не є ключовою для побудови 
кар’єрного росту дослідників, 
проте є дуже важливою для 
використання та передачі знань між 
країнами та секторами.



ЛЮДИ: Навчання та кар’єрний 
ріст дослідників
Бюджет: 4,7 млрд.євро (2007-2013)
Нам потрібні високо освідченні та 
кваліфіковані дослідники для 
покращення добробуту наших 
громадян та економічного 
зростання.
Яка користь для громадян?
  Для того, щоб ми могли 
конкурувати на світовому рівні, 
нам необхідно залучити більше 
дослідників та забезпечити їм 
основу для відкритого ринку 
робочої сили.  Отже, Європа має 
стати привабливим континентом, 
який підтримує інновації, 
створення бази знань та заохочує 
дослідників залишитися в ній.
Впродовж терміну дії РП7, ряд 
дослідницьких дій, які 
фінансуються Європою, 
допоможуть у тривалому навчанні, 
дослідженні та мобільності 
висококваліфікованих науковців з 
Європи та інших країн світу. Через 
досягнення даних цілей, ми 
сприятимемо поширенню центрів 
вдосконалення в ЄС, а також їхній 
внесок у нові сфери дослідження та 
технології.
Яка користь для дослідників?
З розрахунку на позитивний досвід 
дій Марії Кюрі, програма «Люди» 
буде покращувати людські 
можливості у європейському 
дослідженні та розвитку, шляхом 
охоплення всіх етапів професійної 
діяльності дослідника від 
початкового до тривалого навчання 
та кар’єрного росту.   
Впродовж терміну дії РП7 
заплановані наступні види 
діяльності:

- Початкове навчання дослідників 
буде запропоноване через мережу 
Марії Кюрі, що допоможе 
покращити їх дослідницькі навички 
та вступати в створені дослідницькі 
групи. Паралельно з цим, додаткове 
навчання підвищить їх кар’єрні 
перспективи в приватному та 
громадському секторах.
- Тривале навчання та кар’єрний 
ріст через окремі компанії та 
спільно фінансовані програми на
міжнародному, національному та 
регіональному рівнях. Це надає 
досвідченим дослідникам 
можливість отримання нових 
навичок, підвищить їхню 
мобільність та об’єднає їх у 
дослідницькій діяльності.
- Міжнародний вимір 
представлений через вихідні та 
вхідні (outgoing and incoming)
товариства та має на меті 
підвищити дослідницький талант 
поза межами Європи та сприяти 
взаємовигідному дослідницькому 
співробітництву з дослідниками, 
які знаходяться за межами Європи. 
Дана діяльність також включає 
заходи урівноваження «відтоку 
розумів» та створення мереж 
європейських дослідників, які 
працюють за кордоном.

- Ряд особливих дій буде 
реалізовано для підтримки 
створення справжнього 
європейського ринку праці 
дослідників, тобто усунення 
перешкод для мобільності та 
підвищення їхніх кар’єрних
перспектив. Держані 
установи будуть мати стимул 
підвищувати мобільність, 
якість та професіоналізм 
їхніх дослідників, а також 



заохочувати покращення 
громадської обізнаності 
щодо дії та мети існування 
Марії Кюрі.

Яка користь для промисловості, а
також малих та середніх
підприємств?
Участь галузей промисловості, а 
також малих та середніх 
підприємств є передбаченою 
діяльністю Марії Кюрі. Залучення 
галузей промисловості буде 
підтримано діяльністю
направленою на початкове
навчання дослідників. Крім цього 
інша діяльність буде спрямована на 
побудову довготривалої співпраці 
між університетами, галузями 
промисловості, а також малими та 
середніми підприємствами. Метою 
є стимулювання мобільності між 
секторами та підвищення обміну 
знаннями через спільне 
дослідницьке співробітництво. 
Найм досвідчених дослідників для 
роботи в об’єднанні буде 
підсилений стажуванням персоналу
між секторами  та через 
організацію заходів.

Найкращі виробничі потужності 
для найкращих науковців
Можливості в РП7
Можливості Бюджет: 4,2 млрд.євро
Програма «Можливості» має на 
меті оптимізувати використання та 
розвиток дослідницької 
матеріально-технічної бази, в той 
же час підвищити новаторські 
можливості малих та середніх 
підприємств для отримання користі 
від досліджень. Програма 
призначена підтримувати 
регіональні дослідницько-
орієнтовані групи, а також 

розкривати дослідницький 
потенціал в Європі та віддалених 
регіонах. Підтримка буде 
забезпечена для горизонтальних
(horizontal) дій та заходів, які 
стосуються міжнародної співпраці. 
Зрештою, програма «Можливості» 
повинна об’єднати Європейську
спільноту та науку.
Програма «Можливості» буде 

діяти у семи широких сферах:
- Розвиток дослідницької

інфраструктури;
- Дослідження на користь 

малих та середніх 
підприємств;

- Сфера знань та підтримка 
регіональних дослідницько-
орієнтованих груп;

- Дослідницький потенціал 
регіонів конвергенції;

- Наука у суспільстві;
- Підтримка послідовного 

розвитку дослідницьких 
політик;

- Міжнародна співпраця.

Дослідження інфраструктури
Бюджет: 1,8 млрд.євро (2007-2013)
Дослідження інфраструктури 
відіграє важливу роль у просуванні 
знань, технологій та їх 
використанні. Потрібно розвивати 
та використовувати широке коло 
знань для великої спільноти 
дослідників та галузей 
промисловості на європейському 
рівні. 
Яка користь для громадян?
Деякі приклади дослідження 
інфраструктури включають 
джерела радіації, секторів 
збереження інформації в генній та 
соціальних науках, обсерваторії для 
екологічних наук, системи 



відображень, чистий простір для 
розвитку нових видів речовин та 
наноелектроніки, обчислювання та 
сполучення, яке базується на 
електронній матеріально-технічній 
базі, та телескопи. Ці виробничі 
потужності, ресурси та послуги 
мають здатність об’єднувати людей 
та інвестиції, а також сприяти 
національному, регіональному та 
європейському економічному 
розвитку. Тому вони є важливими 
для дослідження, освіти та 
інновацій.  
Яка користь для науковців?
Критичний стан дослідницької 
інфраструктури потребує залучення 
широкого кола знань для свого 
розвитку. В той же час, вони мають 
можливість створити багате 
дослідницьке середовище та 
привабити дослідників з різних 
країн світу, регіонів та галузей 
знань. Тисячі науковців та 
студентів з університетів, 
дослідницьких інститутів або 
галузей промисловості з Європи та 
з-за кордону, отримують користь 
від дослідження інфраструктури.
Дослідження матеріально-технічної 
бази може розглядатися як 
стратегічний Центр майстерності
для дослідження та навчання, а 
також допомоги приватному та 
державному співробітництву у 
дослідженні. Користь від 
перехресно-виховної (cross-
disciplinary)та інституційної 
співпраці полягає у особистій 
взаємодії дослідників з різних країн 
світу, галузей знань та робочих 
місць. Так як діяльність у даних 
проектах знаходиться на передовій 
лінії наук, вони підсилюють інтерес 

молодих людей та спонукають їх 
робити наукову кар’єру.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх 
підприємств?
Галузі промисловості 
використовують дослідницьку 
матеріально-технічну базу для 
співробітництва з дослідниками. 
Результатом їхньої побудови та 
експлуатації є створення попиту та 
пропозиції.
Такі новаторські можливості можна 
побачити через державну та 
приватну мобільність дослідників 
та нових технологій, застосованими 
у побудові світових дослідницьких 
споруд або побічних продуктів
та/або започаткування компаній.
Дослідження інфраструктури 
безсумнівно стимулює промислові 
поштовхи та відіграє визначну роль 
у створенні взаємозв’язків між 
наукою та промисловістю. 
Дані дослідження також мають 
соціально-економічні наслідки, так, 
наприклад, місце розташування 
європейської дослідницької 
інфраструктури, «технологічних 
груп» об’єднаних галузей 
промисловості або так званих 
технологічних парків. Такі 
стратегічні центри для передачі 
знань пропонують або кращі 
можливості міждисциплінарних
дослідницьких контактів або ж є 
більш привабливими для 
високотехнологічних компаній.
У результаті, різні області 
конкурують для отримання нових 
споруд, а це може бути ще однією 
можливістю для підвищення 
приватної та державної взаємодії в 
цільовій дослідницькій діяльності.



Малі та середні підприємства 
(МСП)
Бюджет: 1,3 млрд.євро (2007-2013)
МСП створюють велику частину 
європейської економіки та 
промисловості. 23 мільйони 
європейських МСП складають 99% 
усіх підприємств та у деяких 
галузях промисловості зайнято 
близько 80% населення, так 
наприклад, у текстильній 
промисловості.
Яка користь для громадян?
Європейські МСП є головним 
джерелом зростання, зайнятості, 
підприємницьких навиків, 
інноваційної та економічної і 
соціальної взаємодії. Саме тому 
важливим є відкрити потенціал
МСП через залучення
дослідницьких та технологічних 
інновацій, які допоможуть їм 
виживати та процвітати у 
майбутньому. Їхня тісна співпраця 
з спільнотою дослідників принесе 
економічне зростання в 
європейську економіку та створить 
велику кількість нових робочих 
місць.
РП7 пропонує низку дій, метою 
яких є сприяння участі МСП у 
дослідженнях, а також заходи, які 
будуть полегшувати їхній доступ 
до результатів дослідження. Іншою 
перевагою для МСП, які беруть 
участь в програмі РП7, включає 
високі норми фінансування, 
широкий вибір схем фінансування, 
надбання нових знань та високі 
можливості щодо нових товарів та 
послуг.
Яка користь для науковців?
Відповідно до РП7, МСП можуть 
покращити своє становище в 
цілому через створення мережі 

контактів та побудові
взаємозв’язків з міжнародними 
партнерами, через доступ у 
дослідницькі центри знань та 
розвиток досліджень та інновацій.
Дані дії будуть заохочуватись через 
сферу науки та технологій, 
використання bottom up підходів. 
Будуть реалізовані два спеціальні 
заходи:
(1)Дослідження для МСП: для 
підтримки малих груп інноваційних 
МСП у вирішенні спільних та 
додаткових технологічних проблем.
(2)Дослідження для асоціацій 
МСП: для підтримки асоціацій 
МСП та груп МСП у вирішенні 
проблем, які є загальними для 
великої кількості МСП у певних 
секторах.
Дані два підходи першочергово 
стосуються великого об’єднання 
МСП, які мають здатність до 
інновацій, проте мають обмежені 
дослідницькі можливості. Для 
підвищення участі та користі для 
МСП будуть вжиті першочергові 
заходи.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Протягом РП7, МСП будуть 
активно заохочуватись до участі в 
усіх видах дослідницької
діяльності, особливо тих, які мають 
відношення до тем Програми 
співпраці. Залучення МСП до 
Спільних технологічних ініціатив
(СТІ) буде заохочуватись не 
залежно від того куди відноситься 
даний вид діяльності.
Важливою характерною рисою РП7 
є запропоноване спрощення правил 
та процедур. Передбачені заходи 
охоплюють повну систему фондів, 



включаючи різні елементи схем 
фінансування, адміністративних та 
фінансових правил, процедур, 
розбірливість та читабельність 
документації.
Запропоновані правила для участі 
у РП7, вказують на ставку 
фінансування, у розмірі 75% для 
досліджень та розвитку діяльності 
МСП, відповідно до 50% 
пропонованих у РП6. Цей факт 
повинен заохотити МСП до участі 
у Рамковій Програмі, що знижує 
їхній фінансовий тягар. Крім того, 
принцип колективної фінансової 
відповідальності замінений у плані 
РП7 фондом гарантій, який 
покликаний покривати фінансові 
ризики щодо невиконання 
зобов’язань учасниками проекту.  

Регіони знань

Бюджет: 126 млн.євро (2007-2013)
Регіони все більше визнаються 
важливими чинниками у сфері 
досліджень та розвитку в ЄС . 
Місцеві ресурси приймають 
активну участь в області науки та 
інновацій для допомоги 
суспільству.
Яка користь для громадян?
Дії, які ведуться у даній області 
мають давати можливість 
європейським регіонам покращити 
своє становище, щоб вони стали 
привабливими для вкладення 
інвестицій та здійснення 
дослідницької діяльності. Коли це 
стане вигідним для регіонів на 
місцевому рівні, тоді відкриється 
шлях для максимізації їхнього 
потенціалу, що буде причиною для 
успішного залучення у європейські 
дослідницькі проекти. Від сильних 
дослідницьких можливостей  може 

залежати створення більшої 
кількості робочих місць у регіоні. 
Дослідницька політика та 
діяльність на регіональному рівні 
часто покладається на розвиток 
«кластерів», які з’єднують 
державних та приватних учасників. 
Провідна діяльність у  «Регіонах
знань» демонструє динаміку даного 
розвитку та необхідність 
підтримувати та сприяти розвитку 
таких регіональних структур.
Яка користь для дослідників?
Заохочення створення міжнародних 
мереж регіонів та дослідницьких 
кластерів допоможе максимізувати 
потенціал регіонів, створюючи тим 
самим динамічне середовище, яке 
привабить та утримає найкращих 
дослідників. Ці кластери
об’єднають університети, центри 
дослідження, підприємства та 
регіональну владу, ради та агенції 
розвитку.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Промисловість загалом, а також 
малі та середні підприємства є 
головними партнерами в успішних 
дослідницьких проектах ЄС. 
Регіони сприяння через підвищення 
своїх можливостей для 
інвестування в  дослідження та 
розвиток, допоможуть покращити 
конкурентоздатність та здатність до 
збору інформації.
Об’єднання зусиль (Synergies) має
співпадати з регіональною 
політикою Співтовариства та з 
головними національними та 
регіональними програмами, 
особливо відносно зближених та 
віддалених регіонів.



Діяльність регіонів знань буде 
сприяти міжрегіональній співпраці 
в області дослідження, незалежно 
від того, чи ці регіони підлягають 
меті зближення чи регіональної 
конкурентоздатності. 

Дослідницький потенціал 
регіонів конвергенції
Бюджет: 370 млн.євро (2007-2013)

Європі потрібно використовувати
дослідницький потенціал, особливо 
в тих регіонах, які є менш 
розвинутими та є віддаленими від 
європейського осередку досліджень 
та промислового розвитку. 
Стратегія об’єднання може 
приносити потенційну користь 
суспільним структурам, а також 
дослідницькій спільноті та 
промисловості на місцевому рівні 
та у сфері європейської 
дослідження. 
Яка користь для громадян?
Використовуючи перевагу знань та 
існуючого досвіду в інших регіонах 
Європи, дані дії покликані 
вдосконалити дослідницький 
потенціал, де це необхідно через 
надання підтримки у формі 
інвестицій, кадрів, налагоджування 
систематичних зв'язків та 
консультацій.
Ці зусилля направлені на 
дослідників та установи в 
державному та приватному 
секторах даних регіонів.
Яка користь для дослідників?
Дослідницький спільноті у 
зближених та віддалених регіонах 
буде надана наступна підтримка:
- Міжнародний двосторонній обмін 
дослідницькими кадрами між 
обраними організаціями у 

зближених регіонах, та одним або 
більше партнерськими 
організаціями; підтримка вибраних 
центрів з певними перевагами для 
набору досвідчених дослідників з 
інших європейських країн.
- Придбання та розвиток 
дослідницького обладнання, а 
також розвиток матеріального 
середовища для ефективного 
використання інтелектуального 
потенціалу, який знаходиться у 
вибраних центрах з певними 
перевагами у зближених регіонах.
- Організація семінарів та 
конференцій для сприяння обміну 
знаннями; стимулююча діяльність, 
а також ініціативи, які мають на 
меті розповсюдження та 
переміщення результатів 
досліджень в інші країни та 
міжнародні ринки.
- «Об’єкти оцінки» за допомогою 
яких будь-який дослідницький 
центр у зближених регіонах зможе 
одержати міжнародну незалежну 
оцінку експертів щодо рівня якості 
дослідження та інфраструктури.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Для повного усвідомлення сфери 
європейського дослідження, всі 
регіони обов’язково повинні брати 
участь у даному дослідженні та за 
необхідності їм буде надаватися 
підтримка. МСП та промислові 
організації у регіонах конвергенції 
отримують пряму користь від даної 
стратегії. 
Щільній синергії (Strong synergies)
буде надаватися допомога 
регіональної політики 
Співтовариства. Відповідно до 
даного курсу, дії будуть спрямовані 



на встановлення потреб та 
можливостей для підсилення 
дослідницьких здібностей центрів
переваг у регіонах конвергенції, які 
можуть підтримуватися 
Структурним та Об’єднаним 
Фондами.   Обєднанням також буде 
надаватися допомога відповідно до 
Програми Конкурентоздатності та 
Інновації для підтримки 
регіонального прибуткового 
дослідження та розвитку співпраці 
у сфері промисловості.

Наука у суспільстві
Бюджет: 280 млн.євро (2007-2013)
Наука у суспільстві має на меті 
об’єднати  науковців-професіоналів 
та тих, які не мають офіційної 
наукової освіти та заохотити
суспільство в цілому до наукової 
культури. Деякі ініціативи, тому і 
мають на меті ввести в курс дій 
молодих науковців та покращити 
їхню наукову освіту на різних 
рівнях. 
Яка користь для громадян?
Хоча наука та технології мають 
підвищений вплив на наше 
щоденне життя, вони також можуть 
і не мати відношення до певної
частини суспільства та політичних 
суб’єктів. Спірні питання пов’язані 
з технологіями повинні 
обговорюватися у суспільстві у 
формі певних дискусій для 
обґрунтування  можливостей 
вибору та рішень. Тому, іншою 
ключовою проблемою є заохочення 
соціального діалогу щодо напрямів 
дослідницької політики; 
стимулювання громадських 
організацій бути залученими у 
процес дослідження; вести 
дискусію щодо поширення 

спільних цінностей, рівних
можливостей та спонукати до 
ведення діалогу у суспільстві.
Яка користь для дослідників?
Ініціатива, яка діє у сфері «Наука у 
суспільстві» покликана забезпечити 
підтримку проблем пов’язаних з 
поширенням та покращенням 
Європейської наукової системи. Це 
включає «саморегуляцію» та 
розвиток політики щодо ролі 
університетів. Буде посилена роль 
дослідження щодо університетів та 
їхнього залучення до процесу 
глобалізації. 
Є передбаченим подальше 
розширення гендерного
дослідження включаючи 
інтеграцію гендерних значень у 
різні сфери дослідження. 
Особлива увага буде приділятися 
налагодженню зв’язків між 
науковим світом та колом
політичних суб’єктів, засобів 
інформації та суспільством. 
Частково це буде досягнуто 
шляхом допомоги науковцям та 
професіоналам середнього рівня у 
їхній співпраці. Подальші зусилля 
будуть направлені на встановлення 
напрямів проголошення етично
важливого дослідження щодо 
аспектів фундаментальних прав.  
Дані ініціативи будуть реалізовані 
для покращення управління 
Європейською системою 
дослідження та інновацій.
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Шляхом стимулювання молодого 
покоління займатися наукою, 
потреби галузей промисловості у 
довгостроковому плані будуть 
краще задоволені. Буде 



здійснюватись сприяння та 
допомога жінкам-науковцям для 
використання їхніх 
професіональних та наукових 
талантів. 
Етичні рамки дослідницької 
діяльності разом із з відкритістю до 
обговорення питань дослідництва, 
а також їхнім місцем у суспільстві 
буде посилена для підвищення 
довіри громадян до промислово-
дослідницької діяльності. 

Підтримка послідовного 
розвитку політики дослідження
Бюджет: 70 млн.євро (2007-2013)

Європі необхідно удосконалити 
послідовну політику дослідження 
на регіональному, національному 
та європейському рівнях, 
розширити свої можливості у 
виробництві та використанні знань 
з метою підвищення 
конкурентоздатності,  а також
знайти рішення до проблем, які 
виникають сьогодні.
  Яка користь для громадян?
Вкладання державних інвестицій у 
дослідження стане більш вигідним 
через систему контролю та 
координації дослідницької 
політики по всій Європі. 
Передбачається, що краща 
співпраця між політичними 
суб’єктами на національному, 
регіональному та європейському 
рівнях виявиться хорошою 
практикою та буде сприяти 
кращому розвитку політики. Саме 
це покращить умови проведення 
дослідження та зрештою підвищить 
можливості у створенні нових 
робочих місць та спричинить 
економічне зростання. Це також 

забезпечить проведення кращої 
оцінки впливу витрат суспільства в
дослідженнях на залучення
приватних інвестицій та 
конкурентоздатність. 
Яка користь для дослідників?
Діяльність загалом направлена на 
політичних суб’єктів, але зрештою 
вона має на меті покращати умови 
проведення дослідження. За 
допомогою особливої діяльності 
буде розвиватися подальша
Європейська стратегія щодо 
людських ресурсів та мобільності у 
дослідженні через певну кількість 
регіональних, національних, 
європейських політичних ініціатив, 
таких наприклад, як програми 
фінансування, закони, рекомендації 
та вказівки. Спільною метою даних 
ініціатив є заохочення дослідників 
залишитися у Європі та привабити 
найрозумніших людей з усього 
світу. 
В продовж терміну дії РП7 будуть 
підтримуватися наступні види 
діяльності:
- Моніторинг, аналіз та оцінка 
державних політик дослідження та 
виробничих стратегій. Розвиток 
системи таких показників 
забезпечить отримання інформації 
та доказів у розробці, введенні та 
оцінки політики міжнародної 
співпраці.
- Послідовне зміцнення на 
добровільній основі та узгодження 
політики дослідження: спочатку, 
через дії, спрямовані на виконання 
відкритих методів співпраці, а 
потім через bottom-up міжнародну 
ініціативу співпраці на 
національному та регіональному 
рівнях щодо проблем, які 
становлять спільний інтерес. 



Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Від тенденції інвестування у 
дослідження та розвиток очікують
3% ВВП ЄС в 2010 році, 2/3 якого 
мають надійти від приватних 
джерел підвищуючи їх
ефективність, що є головним 
пріоритетом Ліссабонської
стратегії щодо розвитку та найму. 
Тому є важливим поширення 
громадської підтримки 
дослідження та її впливу на 
вкладення коштів приватними 
суб’єктами. Крім цього, 
встановлення відповідних заходів  
спрямованих на заохочення 
вкладення коштів у дослідження та 
розвиток МСП, особливо, тих, які 
мають великі можливості, буде 
сприяти надходженню інвестицій у 
дослідження. 

Міжнародна співпраця
Бюджет: 185 млн.євро (2007-2013)

Більш ніж 100 країн з усього світу 
залучені до європейських Програм 
Дослідження. Дослідницька 
діяльність буде продовжувати діяти 
відповідно до Програми 
«Співробітництво» РП7, що 
охоплює міжнародну співпрацю в  
10 тематичних областях.  Ці заходи 
будуть скоординовано 
впроваджуватись в рамках програм 
«Співробітництво», «Люди» та 
«Можливості» у РП7.
Яка користь для громадян?
Міжнародне дослідження та 
розвиток будуть сприяти 
виробництву світових суспільних 
продуктів та допоможе подолати 

розриви у розвитку різних країн 
світу. Саме це є важливою 
частиною наукових знань у світі, 
покращувати життя тих, хто живе у 
країнах, що розвиваються, а також
європейських громадян. Якщо це 
буде можливим, то Рамкова 
Програма буде також сприяти 
вирішенню цілей розвитку 
тисячоліття до 2010 року. 
Яка користь для дослідників?
Посилена участь науковців та 
наукових інституцій з третіх країн 
світу вимагає застосування 
відповідних обмежувальних заходів 
до питань пов’язаних з безпекою, з 
метою додержання аспектів
конфіденційності у тематичних 
областях. Вони будуть широко 
заохочені до досягнення цієї 
можливості – незалежно від того,
чи це буде здійснено через 
співробітництво у сфері 
дослідження, чи через товариства. 
Конкретні заходи у кожній зі сфер, 
присвячених країнам «третього 
світу» у випадках спільного 
інтересу; співпрацювати у певних 
питаннях, визначених на основі 
рівнів їхнього наукового та 
технологічного розвитку та потреб.  
Дані дії часто пов’язують з 
двосторонніми угодами співпраці 
або багатостороннім обговоренням 
між ЄС та цими країнами або 
групами країн, а також дані дії є
пріоритетними засобами для 
встановлення співпраці між ЄС та 
цими країнами. 
Особливо такі дії:
- Дії, які мають на меті посилити 
дослідницькі можливості країн-
кандидатів та сусідніх країн;
- Діяльність направлена на 
співробітництво, на меті якої є 



розвиток та виявлення країн, 
зосередження на їхніх особливих 
потребах у різних областях, таких 
як здоров’я, сільське господарство, 
рибальство та навколишнє 
середовище, а також реалізація 
фінансових умов відповідно до їх 
можливостей. 
Яка користь для промисловості, а 
також малих та середніх
підприємств?
Міжнародна співпраця, відповідно 
до РП7, має на меті інтегрувати ЄС 
у світове співтовариство та 
допомогти у вдосконаленні 
дослідження та технології у тих 
країнах, які будують власну 
систему знань. Це, з одного боку, 
призведе до збагачення 
європейського дослідження 
фондом знань, створеного по 
всьому світі, а з іншого боку 
посилить обізнаність та 
компетентність щодо науки та 
технологій суспільств та компаній 
у країнах, що розвиваються. 

Євроатом в РП7
Забезпечення майбутніх потреб в 
енергії
Бюджет: 2,7 млрд.євро
Європейське співтовариство з 
Атомної Енергії (Євроатом) 
приймає окрему Рамкову Програму 
щодо ядерного дослідження та 
навчальної діяльності. Початковий 
п’ятирічний період буде 
продовжуватись цілі сім років з 
2007 до 2013 року. 
Євроатом
Бюджет: 2,7 млрд.євро (2007-2011)
Рамкова програма щодо ядерного 
дослідження та навчальної 
діяльності буде охоплювати 
дослідження Співтовариства, 

технологічний розвиток, 
міжнародну кооперацію, 
розповсюдження технічної 
інформації та діяльність пов’язану з 
експлуатацією, а також навчання.
Заплановані дві особливі програми:
- Дослідження енергії
термоядерного синтезу, яке має на 
меті розвиток технологій для 
безпечного, сталого, екологічно 
чистого та економічно ефективного
енергетичного джерела. Діяльність 
буде включати реалізацію ITER (як 
міжнародної дослідницької 
інфраструктури), дослідження та 
розвиток функціонування ITER, 
технологічну діяльність для 
підготовки до  DEMO, підготовка
Міжнародного Центру 
Дослідження Опромінених 
Матеріалів (IFMIF).
Заходи з дослідження та розвитку 
на довший період є також 
заплановані, як і питання стосовно 
людських ресурсів, а також
освітніх та навчальних ініціатив. 
Ядерне розчеплення та радіаційний 
захист з метою посилення
безпечного виконання, ефективного 
використання ресурсів та 
економічно-ефективного ядерного 
розчеплення та інші шляхи 
використання випромінювань у 
промисловості та медицині. 
Діяльність буде включати:

1) Управління 
радіоактивними 
відходами

2) Системи реакторів
3) Захист від радіації
4) Інфраструктури
5) Людські ресурси, 

мобільність та навчання
- Друга програма покриває 

діяльність Спільного



Дослідницького Центру 
(JRC) в області ядерної 
енергії та включає:
1.Управління ядерними 
відходами та їх вплив на 
навколишнє середовище
2.Ядерна безпека
3.Ядерний оборона

Бюджет (в період 2007-2011)
Дослідження енергії термоядерного 
синтезу* €1947 m
Ядерне розчеплення та радіаційний 
захист €287 m

Діяльність Спільного
Дослідницького Центру в ядерній 
сфері €517 m
*У межах суми, передбаченої на
дослідження джерел  енергії 
термоядерного синтезу, 
щонайменше 900 млн.євро буде 
виділено на види діяльності, не 
пов’язані з будівництвом джерела  
енергії термоядерного синтезу 
ITER.





7 рамкова програма


Коротка характеристика 7 рамкової програми «Для людей»


РП7 це скорочена назва сьомої рамкової програми з питань дослідження та технологічного розвитку. Це головний документ ЄС щодо фінансування досліджень в Європі, який триває з 2007 по 2013 рік.


Бюджет ЄС на наступні 7 років становить 50,5 мільярдів євро, а бюджет Євроатома на наступні 5 років – 2,7 мільярдів євро.  Загалом, це показує зростання відносно РП6 на 41% рівня цін у 2004 році та 63% від поточних цін.


РП7 також призначена реагувати на проблеми зайнятості та конкурентоздатності в Європі.


РП7 підтримує дослідження у вибраних пріоритетних сферах – на меті яких є створення або збереження ЄС як світового лідера в даних секторах.


Яким чином побудовано РП7?


РП7 складається з 4 основних блоків діяльності, які формують 4 особливі програми плюс 5 спеціальних програм щодо ядерного дослідження.


Співробітництво – Співпраця у сфері дослідження

1. Здоров’я


2. Продукти харчування, Сільське господарство та Біотехнології


3. Інформаційні та комунікаційні технології

4. Нанонауки, Нанотехнології, Матеріали та Нові виробничі технології


5. Енергія


6. Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату)


7. Транспорт (включаючи аеронавтику)


8. Соціоекономічні та гуманітарні науки 


9. Безпека

10. Космос


Ідеї – Європейська Рада з досліджень 

·  Прикордонні дослідницькі заходи

Люди – Людський потенціал, Дії Марі Кюрі


1. Початкове навчання дослідників – Мережа Марі Кюрі


2. Довготривале навчання та кар’єрний ріст – Особливе товариство

3. Партнерство між дослідницько-навчальними закладами та промисловістю

4. Міжнародний вимір – вхідні та вихідні (outgoing and incoming)  товариства, міжнародна схема співпраці, гранти


5. Інші конкретні ініціативи

Можливості – Дослідницькі можливості


· Розвиток дослідницької інфраструктури


·  Розвиток дослідницької діяльності на користь малих та середніх підприємств

·  Галузь знань


· Дослідницький потенціал

· Наука у суспільстві

· Підтримка послідовного розвитку політики дослідження

· Міжнародне співробітництво

Ядерне дослідження та навчання:

1. Енергія термоядерного синтезу – Міжнародний Експериментальний Термоядерний Реактор (МЕТР)

2. Ядерне розчеплення та захист від радіації


Спільний дослідницький центр


· Цілеспрямовані дії в Євроатомі

· Дії спрямовані на не застосування ядерної зброї

Показовий розклад (млн..євро) для РП7



Показова діаграма програми кооперації (млн.євро)

 

Вирішення головних тем дослідження


Співробітництво

Бюджет 32 млрд.євро

Відповідно до програми «Співробітництва», підтримка досліджень буде надана міжнародним проектам співпраці через Європейський Союз та по інший бік. Програма буде пропагувати прогрес у галузі  знань та технологій в десяти тематичних сферах, відповідно до головних областей в науці та дослідженні. Дослідження буде підтримане та поширене з метою спрямування до Європейців соціальних, економічних, екологічних, оздоровчих та індустріальних змін, а також має на меті приносити користь суспільству та підтримувати країни, що розвиваються. 

Програма «Співробітництво» підтримує дослідницькі дії у наступних тематичних областях:


· Здоров’я  


· Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології 

· Інформаційні та комунікаційні технології 

· Нанонауки, Нанотехнології, Матеріали та нові виробничі технології 

· Енергія  

· Навколишнє середовище (включаючи зміни клімату) 

· Транспорт (включаючи аеронавтику) 


· Соціоекономічні та гуманітарні науки 


· Космос 


· Безпека 


«Співпробітництво» в РП7


Здоров’я


Бюджет: 6 млрд.євро (2007-2013)

Головною метою програми дослідження здоров’я є покращення стану здоров’я європейського населення і підвищення та поширення конкурентоздатності, а також інноваційний можливостей галузей та підприємств пов’язаних з охороною здоров’я у Європі.  Зусилля також будуть спрямовані на боротьбу з глобальними проблемами, пов’язаних зі здоров’ям, таких як, наприклад, виявлення епідемій. Європейське співробітництво з країнами, що розвиваються, буде спрямоване на допомогу цим країнам у розвитку дослідницьких можливостей.


Яка користь для суспільства?


Користь суспільства від європейських досліджень здоров’я буде полягати в наступному: прикладне дослідження (тобто, переклад основних понять та відкриттів у медичній практиці the translation of basic discoveries in clinical applications), розвиток та затвердження нових методів лікування, методів охорони здоров’я та методів запобігання хворобам, включаючи сприяння здорового старіння організму, діагностичних приладів та медичних технологій, а також стабільний та ефективний розвиток системи охорони здоров’я. 

Медичне дослідження охоплює певну кількість хвороб, таких як рак, серцево-судинні, інфекційні, розумові та неврологічні недуги, а також ті проблеми, які виникають у процесі старіння, такі як хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Через досвід багатосторонніх міжнародних досліджень, із залученням необхідної кількості пацієнтів, нові ліки та  медичні засоби будуть винайдені у коротші терміни. 


Яка користь для дослідників?


Система дослідження здоров’я, яка фінансується Європою, фокусується на:


1) Біотехнології, загальних інструментах та медичних технологіях створених для людського здоров’я


·  Високопродуктивне дослідження


·  Виявлення, діагностика та моніторинг


·  Передбачення відповідної, безпечної та ефективної терапії


·  Новітні терапевтичні підходи та їх застосування

2) Передові дослідження для людського здоров’я


·  Об’єднання біологічних відомостей та процесів


· Дослідження мозку та споріднених хвороб, людський розвиток та старіння


· Здійснення досліджень у сфері інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІД, малярія, туберкульоз, важкий гострий респіраторний синдром, грип)


· Проведення досліджень основних недугів: раку, серцево-судинних хвороб, діабету/ожиріння, рідкісних недугів, інших хронічних хвороб включаючи проблеми пов’язані з ревматизмом, артритом та рухово-опорною системою.

3) Оптимізація системи охорони здоров’я у європейському суспільстві


·  Перенесення медичних результатів на практику 


· Якість, ефективність та єдність системи охорони здоров’я, включаючи перехідні системи охорони здоров’я та систему догляду на дому


· Посилений захист від хвороб, а також правильне застосування ліків


· Належне використання нових методів лікування та технологій


Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?

Дослідження основане на малих та середніх підприємствах є основною економічною рушійною силою в системі охороні здоров’я, біотехнологіях та медичних технологіях. Правильно побудоване біомедичне європейське дослідження сприятиме конкурентоздатності в європейських фармацевтичних галузях, а також галузях пов’язаних з охороною здоров’я. Отже, ЄС обов’язково створить сприятливе середовище для реструктуризації державних та приватних секторів.


Продукти харчування, сільське господарство та біотехнології

Бюджет 1,9 млрд.євро (2007-2013)


Прогрес знань у сталому розвитку управління, виробництва та використання біологічних ресурсів (мікробних, рослинних та тваринних ресурсів) забезпечить основу для безпечнішої, екологічно ефективнішої та конкурентоздатної продукції та послуг для сільського господарства, рибальства, харчування, здоров’я, лісової промисловості, та пов’язаною з нею галузями. Важливими внесками щодо запровадження в дію існуючої та майбутньої політики та положень у сфері здоров’я суспільства, тварин та рослин, а також захисту споживачів є прискореними.

Нові енергетичні ресурси, які мають властивість поновлюватися, будуть підтримуватися ідеями європейської біоекономіки, яка базується на системі знань.

Яка користь для громадян?


Наука, промисловість та суспільство мають об’єднати свої зусилля для досягнення соціальних, економічних змін, а також змін навколишнього середовища для сталого управління біологічними ресурсами. Вони також мають використовувати переваги у мікробних, рослинних та тваринних біотехнологіях для розвитку новішої, більш корисної, екологічно ефективнішої та конкурентоздатної продукції та послуг. Сільський та прибережний розвиток буде досягнутий шляхом підтримки місцевих економік з одночасним збереженням спадщини та різноманітності культур.

Яка користь для дослідників?

Дослідження будуть здійснюватися за напрямками безпечності харчів та ланцюгу харчування, хвороб, пов’язаних з харчуванням, споживчої привабливості харчів, а також впливу їжі та процесу харчування на здоров’я.  


Дослідницька діяльність буде включати:

- Стабільне виробництво та управління біологічними ресурсами із землі, лісів та водного середовища: дослідження стійких виробничих систем; рослинної та тваринної продукції, а також здоров’я; сталого розвитку тваринного світу; рибальства та сільського господарства, включаючи розробку та стійке використання різноманітних біологічних форм життя.

- Інструменти для впровадження актуальних стратегій, політик та законодавчої підтримки європейської біоекономіки, основаної на знаннях.

- Цілісність та контроль продуктів харчування всього виробничого циклу («від ферм до столу») буде підлягати дослідженню спрямованого на харчування, здоров’я та добробут. 

- Науки про життя та біотехнології для вдосконалення нехарчових продуктів та процесів будуть розвивати покращення врожаю та лісових ресурсів, харчовий запас, морські продукти, технології біомаси для енергії, навколишнього середовища та матеріали і хімічні речовини - продукти додаткової цінності.

Декілька Європейських технологічних платформ співпрацюють для встановлення спільних дослідницьких пріоритетів у різноманітних областях, таких як, наприклад технології та процеси харчування, рослинна  геноміка, лісове господарство та галузі пов’язані з ним,  світові проблеми здоров’я тваринного світу та розведення тварин на фермах.


Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Створення європейської системи біоекономіки має на меті відкриття шляху для інновацій та використання ефективних технологій, покликаних охоплювати всі галузі промисловості та економічні сектори, які займаються виробництвом, управлінням, інакше кажучи використовують біологічні ресурси, так само як і послуги пов’язані з ними від промисловості орієнтованої на споживачів та постачання. Дані види діяльності існують у відповідності з європейською стратегією суспільних наук та біотехнологій та мають на меті підвищення конкурентоздатності європейського сільського господарства та біотехнологій, зернових та харчових компаній, особливо високотехнологічних малих та середніх підприємств, а також покращення соціального благополуччя та добробуту. 

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)


Бюджет: 9,1 млрд.євро (2007-2013)


ІКТ відіграють вирішальну роль в розвитку інновацій, продуктивності та конкурентоздатності всієї промисловості та обслуговуючих секторів. Ми виходимо на нову фазу розвитку, яка спричинить ріст та стабільний розвиток на наступні десятиліття; хоча, цей розвиток буде досягнутий лише якщо ми будемо зараз інвестувати у дослідження та інновації для наступного покоління технологій.


  Яка користь для громадян?


ІКТ відкривають багато нових можливостей для європейського населення та споживачів. Це, насамперед, широка різноманітність напрямів, включаючи забезпечення системи охорони здоров’я, транспортну систему, а також інноваційно-інтерактивні системи розваг та навчання. Інновація в ІКТ може допомогти досягнути запобігання хвороб, сприяти активній участі пацієнтів та дати змогу втілити персоналізацію підходу до догляду, а також вирішити проблеми, пов’язані зі старінням населення.


  Яка користь для дослідників?

Відповідно до РП7, діяльність досліджень ІКТ охоплює стратегічні пріоритети в області європейського виробничого та технологічного управління, такого як комунікаційна мережа, впровадження системи розрахунків, наноелектроніки та технологій аудіовізуального змісту. 

Дані області дослідження включають:


· Стабільність та безпека мережевої та обслуговуючої інфраструктури;


· Продуктивність та надійність електронної системи та її компонентів;


· Персоналізація систем ІКТ;


· Цифрове управління .


Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?

На сьогоднішній день, серед здобутків економік біля половини частки належить результатам, досягнутим в сфері ІКТ. Основну користь ми отримуємо від виробництва високоякісних інноваційних товарів та послуг, основаних на системі ІКТ, а також від удосконалення процесу ведення діяльності через поширення, запозичення та використання ІКТ в економіці.


Сектори ІКТ включають виробниче, автомобільне, аерокосмічне, фармацевтичне, медичне обладнання та сільськогосподарські продукти, а також фінансові послуги, посередництво та дрібну торгівлю.

 Користь отримана підприємствами в результаті широкого використання ІКТ, включає швидкий розвиток, зниження вартості та накладних витрат, прискорення та надійність операцій, встановлення кращих взаємозв’язків між замовниками та постачальниками, удосконалення рівня обслуговування та допомоги клієнтам, кращі можливості для співробітництва.


  РП7 має на меті полегшувати створення нових форм ведення процесів мережевої діяльності, а також нові інженерні підходи для запровадження ІКТ у виробництво.

Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології

Бюджет: 3,5 млрд.євро (2007-2013)


Активне використання Нанотехнологій, Матеріалів та Виробничих Технологій має певну соціально-економічну обґрунтованість. Нанотехнології впроваджують нові рішення та можуть у результаті використовуватись у цілому виробничому секторі, так само як і в оздоровчій та медичній області та сільському господарстві.


 Яка користь для громадян?

Розробка нових виробничих процесів може привести до зниження рівня забруднення, а також до більш ефективного використання природних ресурсів. У той же час дані інновації, які включають безпечніші та надійніші споживчі товари та екологічно чистий автотранспорт, у поєднанні з інноваціями застосованими у будівничій промисловості, дадуть змогу задовольняти людські потреби та покращити їхній рівень життя, шляхом зниження небезпек, покращення стану здоров’я та добробуту.   Сприяння більш сталій системі споживання веде до покращення стану здоров’я, усвідомленості та змін у поведінці населення.

Впровадження результатів використання нанотехнологій також веде за собою певні небезпеки та етнічні проблеми, які будуть вирішуватись.


До етичних проблем відносять людську недоторканість та почуття гідності (наприклад, «мікросхеми» для перевірки чи контролю за поведінкою людей), а також ризики пов’язані зі станом здоров’я та екологічною небезпекою.


 Яка користь для дослідників?

Нанонауки та Нанотехнології


Метою є створення матеріалів та систем з визначеною якістю, яка буде ґрунтуватися на покращенні знань та досвіду на нанорівні. Це призведе до виникнення нового покоління товарів та послуг та їх використання для зменшення будь-яких потенційно несприятливих явищ у навколишньому середовищі та людському здоров’ї.  

Матеріали


Дане дослідження буде зосереджуватися на розвитку нових багатофункціональних поверхонь та матеріалів з спеціальними властивостями, передбаченими для виробництва продуктів та процесів, а також для їхнього відновлення.

Новітнє виробництво


Основою інновацій у даній області буде застосування нових знань для впровадження сталого виробництва та споживання. Це тягне за собою існування відповідних умов для чинних інновацій (в промисловій діяльності, виробничих системах, включаючи розробку, будівництво, винаходження та обслуговування) та для розвитку загальних виробничих фондів (технологій, організації та виготовлення виробничих потужностей, а також людських ресурсів) та задоволення екологічних вимог.

Інтеграція технологій у виробничий процес


Запровадження знань та технологій з трьох вищезгаданих областей є необхідним для прискорення трансформацій у європейській промисловості та економіці, з використанням безпечного, соціально відповідного та сталого підходу. Дослідження буде сфокусоване на нових програмах та новітніх рішеннях, які відповідають головним особливостям та потребам Дослідницького та Технологічного Розвитку (ДТР), встановленим вищезгаданими Європейськими технологічними платформами.

Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Підвищення виробничої конкурентоздатності та високого рівня якості продукції захистить європейські робочі місця та підвищить соціально-економічні зв’язки. Застосування технологічних платформ важливу роль надає також соціальним аспектам за допомогою підготовлених європейських стратегій. Загальною метою є досягнення максимального видобутку продукції в Європі. Нові положення та стандарти завжди були побічними продуктами діяльності виробничо-технологічного прогресу та дані «платформи» зможуть модернізувати та укріпити їх в окремих областях людської діяльності.

Енергія


Бюджет: 2,3 млрд.євро (2007-2013)


Енергетичні системи не відповідають головним цілям. Невідкладність встановлення та розвитку відповідних та своєчасних рішень є обґрунтованою сучасними тенденціями, які проявляються  у світовому енергетичному попиті, обмеженими кількостями природних ресурсів, таких як нафта та природній газ, а також необхідністю зупинення «парникового ефекту». Дані дії можуть бути ефективними для  полегшення зупинення несприятливих наслідків природних змін, вирішенні проблем з нестабільними цінами на нафту (відповідно у транспортному секторі, який сильно залежить від нафтопродуктів) та геополітичною нестабільністю у регіонах-постачальниках.


 Яка користь для громадяна?

Користь громадянам від енергетичного дослідження полягатиме у доступних цінах на енергетичні продукти та більш ефективному використанні енергії, яка постачається з різних джерел.


В результаті, це допоможе скоротити негативні наслідки природних змін, від чого виграють безпосередньо усі.

Яка користь для науковців?

Науковці допоможуть трансформувати існуючу енергетичну систему в більш стійку, зроблять її менш залежною від імпортованого палива. Отже, в результаті, існуватиме широкий вибір поновлюваних енергетичних джерел, енергетичного транспорту та джерел, які не будуть забруднювати навколишнє середовище. Ефективне використання енергії та значні енергетичні запаси будуть збільшуватись, таким чином відбудуться кліматичні зміни та зміни у безпеці постачання.

Діяльність в області енергетики включає:


· Водневі та паливні елементи


· Відновлювальні джерела виробництва електричної енергії

· Відновлювальні джерела виробництва палива

· Відновлювальні джерела нагрівання та охолодження


· Технології поглинання та зберігання СО2 для нульової емісії виробництва електроенергії

· Технології збагачення вугілля

· Розвинуті енергетичні мережі


· Ефективне використання та збереження енергії


· Знання про політику в галузі енергетики 


Яка користь для промисловості, а також малих і середніх підприємств?


Європейська промисловість здобула лідируючи позиції у світі через велику кількість систем виробництва енергії та продуктивних енергетичних технологій. Вони є новаторами у сучасних енергетичних технологіях, які мають здатність поновлюватися, таких як, наприклад, енергія сонця, вітру, а також біоенергія. ЄС також являється світовим конкурентом по виробництву енергії та поширенню технологій, а також має сильні виробничі потужності у видобутку  вуглецю та технології його зберігання. Для збереження даної позиції, європейська промисловість має продовжувати свої спроби через сприяння міжнародному співробітництву.

Навколишнє середовище

(включаючи кліматичні зміни)


Бюджет 1,8 млрд.євро (2007-2013)


Проблеми поставлені перед нами підвищенням природного та людського впливу на навколишнє середовище, а також його ресурси вимагають координуючого підходу на європейському та міжнародному рівнях.

Яка користь для громадян?


Ми повинні краще розуміти та вирішувати проблеми пов’язані з  кліматичними змінами та визначати технології, які не будуть завдавати шкоди навколишньому середовищу для того, щоб удосконалити управління природними та людськими ресурсами. Дані заходи стосуватимуться політичних потреб, торкатимуться постійної оцінки політик країн ЄС, відповідаючи Кіотському і Пост-Кіотському протоколам щодо кліматичних змін. 

Яка користь для дослідників?

Стале управління навколишнім середовищем та його ресурсами вимагає багатогалузеве та об’єднане дослідження для кращого усвідомлення взаємодії клімату, біосфери, екосистем та людської діяльності. Це допоможе нам розвинути нові екологічні технології, прилади та послуги.


Програма «Охорони довкілля» буде застосована до наступних видів діяльності та областей:


 Кліматичні зміни, забруднення навколишнього середовища та небезпека:

· Вплив на навколишнє середовище та клімат


· Навколишнє середовище та здоров’я


· Природні загрози


Стале управління ресурсами:


· Стале управління природними та людськими ресурсами, а також різноманітними формами життя


· Управління морським середовищем


Технології охорони навколишнього середовища:


· Екологічні технології для спостереження, моделювання, запобігання, пристосування, послаблення впливу на довкілля та відновлення природного та антропогенного середовища

· Захист, охорона та збагачення культурної спадщини


· Технологічна оцінка, перевірка та контроль


 Спостереження за Землею та інструменти


оцінки життєдіяльності

· Системи спостереження за землею та океаном, методи моніторингу за екологічним розвитком


· Прогнозні методи та оцінюючі прилади для сталого управління


Яка користь для промисловості, а також малих і середніх підприємств?


Зміцнення європейських позицій на світових ринках екологічних технологій буде сприяти сталому споживанню, виробництву, сталому зростанню за допомогою можливостей господарської діяльності та удосконаленої конкурентоздатності, в той же час буде захищати наше культурне та природне багатство.

Особлива увага буде надана технологіям, які займаються постачанням води та покращенням санітарних умов, збереженням якості хімічного складу води, будівництвом та лісництвом, відповідно до  Європейських технологічних платформ.  Соціально-економічний вимір буде впливати на розвиток та впровадження на ринку, а також їх подальше використання. 


Транспорт


Бюджет 4,1 млрд.євро (2007-2013)


Транспорт являється одним із сильних напрямів Європи – сектор повітряного транспорту дає 2,6% ВВП та 3,1 мільйони робочих місць,  наземний транспорт, у якому зайнято близько 16 мільйонів працівників, дає 11% ВВП ЄС. 

Проте, негативним фактом є те, що транспорт спричиняє 25%  від загального обсягу викидів вуглекислого газу.

Яка користь для громадян?


Впродовж РП7, щонайменше 4 мільярди євро були асигновані у європейському дослідницькому фонді для того, щоб розвивати безпечніші, «більш зелені» та «більш розумні» європейські транспортні системи на користь всім громадянам. Дослідження у транспорті також будуть мати великий вплив на такі важливі сфери, як торгівля, конкуренція, зайнятість, навколишнє середовище, зв’язок, енергетика, безпека та внутрішній ринок.

Яка користь для дослідників?


Необхідність нової транспортної мережі та інфраструктури в Європі зростає, затрати стають все масштабнішими. Розвиток цих мереж та інфраструктур на європейському рівні можливий лише за умови активної співпраці різних ДТР постачальників. 

Необхідним є спрямування політичних, технологічних та соціально-економічних завдань у вигідний спосіб на такі проблеми, як «екологічно чистий транспорт» майбутнього, багатофункціональність та універсальність, особливо відносно залізничного та водного транспорту. 

Також, важливим для реалізації європейської політики є розвиток технологій для підтримки системи Галілео та її впровадження.


 Передбаченими видами діяльності впродовж тривалості РП7 є:

- Аеронавтика та повітряний транспорт (зниження кількості викидів, розробка двигунів та альтернативних паливних джерел, управління рухом повітряного транспорту, аспекти безпеки повітряного транспорту, екологічно-сприятлива авіація)


- Стабільний розвиток  наземного транспорту – залізничних колій, доріг та водних шляхів (розвиток екологічно-чистих та ефективних двигунів, потужних потягів, зниження впливу транспорту на кліматичні зміни, розвиток регіонального та національного транспорту, екологічно-чистого та безпечного автотранспорту, будівництво інфраструктури та її підтримка, інтегровані структури)

- Підтримка глобальної супутникової навігаційної системи – Галілео та Європейської Геостаціонарної Служби Навігаційного Покриття (послуги навігації та розрахунку часу, ефективне використання супутникової навігації)


Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Інвестиції у транспортне дослідження є необхідними для гарантування того, що європейська транспортна промисловість має певні технологічні переваги, які дозволяють їй конкурувати на світовому рівні. На додаток, відповідно до РП7 дослідницька діяльність щодо транспорту забезпечить малі та середні підприємства інноваціями, що дасть їм доступ до європейських дослідницьких програм, та отримання користі, які випливає з цього. 


Соціально-економічні та гуманітарні науки


Бюджет 61 млн.євро (2007-2013)

Перед Європою стоїть певна кількість соціальних та економічних проблем, важливим є зрозуміти їх та ефективно вирішити, шляхом планування відповідної політики. Тривала європейська діяльність в області дослідження разом з різними соціальними, економічними та культурними підходами, дає унікальну можливість впровадження даного типу дослідження на європейському рівні.


 Яка користь для громадян?


Впродовж РП7, дослідження ЄС у галузі соціально-економічних та гуманітарних наук зобов’язує до навчання та пропонує відповіді на питання пов’язані з демографічними змінами, якістю життя, навчанням, зайнятістю, зважаючи на поточний економічний стан; світовою взаємозалежністю та передачею знань; добробутом народовладдя та політичною співучастю; культурною різноманітністю та цінністю.


 Яка користь для дослідників?

Зв'язок дослідження та політики забезпечується гарантією того, що пріоритет досліджуваних питань є на високому європейському рівні та передбачений політиками Співтовариства.  

Фактично, дослідження на європейському рівні мають певні переваги; пов’язані з  розвитком європейської системи інформації, яка є необхідною для підвищення нашої обізнаності щодо складних проблем.


 Відповідно до дії РП7 дослідження будуть проводитися по наступній тематиці:

- Розвиток, зайнятість та конкурентоспроможність в обізнаному суспільстві (інноваційна політика, політика конкурентоздатності та політика щодо ринку праці; освіта та довічне навчання; структура економіки та продуктивність) 


- Об’єднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейську перспективу (соціально-економічні моделі у Європі та у всьому світі; економічні та соціальні сфери, а також їх поєднання, соціальні та економічні розміри екологічної політики)

- Основні тенденції у суспільстві та їх наслідки (демографічні зміни, відповідність сім’ї та роботи, здоров’я та якості життя, нові політики, соціальне виключення та дискримінація)


- Позиції Європи в світі (торгівля, міграція, бідність, злочинність, суперечки та їх вирішення)


- Роль громадян у Європейському Союзі (політична участь, громадянство та права, народовладдя та відповідальність, засоби зв’язку, культурна різноманітність та спадщина, релігія, позиція та цінність)


- Соціально-економічні та наукові індикатори (використання та оцінка показників у створенні політики на макро і мікро рівнях)


- Передбачені види діяльності (впровадження світових знань у майбутньому, міграція, старіння, сфери у дослідженні та науці ризикованого та надзвичайного характеру)

Яка користь для промисловості, а також малих і середніх підприємств?


Упродовж РП7, галузі промисловості, а також малі та середні підприємства будуть активно залучатися до участі за всіма напрямками, особливо в межах Програми Співпраці. Напрямки, з якими стикається SSH (мережевий протокол), пропонують їм подвійні можливості, по-перше бути учасниками команд у процесі створення знань, а також бути одержувачами цих знань для їх відповідного використання. 

Космос

Бюджет: 1.4 млрд.євро (2007-2013)


За останні 20 років, Європа стала технологічним новатором через використання системи спостереження за Землею та Галілео. Європа успішно вкладає інвестиції у дослідження космосу та підтримує ініціативи співробітництва з Європейською Космічною Агенцією, зберігаючи свою стратегічну роль у цій області.


 Яка користь для громадян?


Останнім часом, Європейський Союз вирішив вкладати інвестиції у Систему глобального моніторингу навколишнього середовища й безпеки, що буде корисним подоланні наслідків природних катастроф та кліматичних змін. Система Галілео серед інших проектів буде сприяти розвитку механізму пошуку та порятунку (SAR). 

Фінансоване ЄС дослідження буде сприяти розвитку Європейської політики щодо Космосу. Це в результаті буде підтримувати політики Співтовариства в області сільського господарства, навколишнього середовища, рибальства, транспорту та телекомунікації через прилади спостереження за космосом та рішеннями пов’язаними з ним.


Яка користь для дослідників?


Наука про космос є важливою рушійною силою для новітнього технологічного розвитку, який впливає на наше повсякденне життя.

Протягом строку дії РП7 дослідницька діяльність буде торкатись наступних сфер:


· Космічні прилади на службі європейського суспільства (розвиток супутникових систем спостереження та послуг Системи глобального моніторингу  навколишнього середовища й безпеки щодо управління навколишнім середовищем, безпекою, сільським господарством, лісівництвом та метеорологією, громадським захистом та управління ризиками)

·  Використання космічного простору (забезпечення сприяння ініціативам співробітництва між Європейською Космічною Агенцією чи національними агенціями з питань космічного простору, координація зусиль для розвитку космічних телескопів)

· Науково-технічний розвиток космічних (підтримка досліджень для довготривалих потреб, таких як космічні перевезення, біомедицина, науки про життя в космосі і прикладні науки про космос)

Яка користь для промисловості, а також малих і середніх підприємств?


Космічний простір є стратегічним промисловим сектором для зростання та підтримки економічної активності та державних послуг. Європейські компанії, з яких переважну кількість становлять малі та середні підприємства, є головними учасниками на світовому торгівельному ринку виробництва супутників, пускових послуг, супутникових операції, а також є провайдерами зв’язку. Для підтримки конкурентоздатності у сфері промисловості, необхідні нові дослідження та технології, а підтримка, яку надає РП7 відкриває нові можливості. 


Безпека

Бюджет: 1,3 млрд.євро (2007-2013)


Європейська безпека є передумовою добробуту та незалежності. Необхідним є спрямування всебічної стратегії охорони, яка містить у собі цивільні та оборонні заходи безпеки. 

Яка користь для громадян?


Ми повинні інвестувати у знання та розвивати подальші технології для того щоб захистити наших громадян від таких загроз, як тероризм, природні катастрофи та злочинність, в той же час поважати фундаментальні права на приватність та безпеку.

Протягом терміну дії РП7, дослідження фінансоване ЄС, має на меті вирішити проблеми пов’язані з безпекою громадян (анти-тероризм та методи управління під час критичного стану) та буде сприяти цілому ряду політик Співтовариства щодо транспорту, мобільності, цивільного захисту, енергії, навколишнього середовища та здоров’я. Через кооперування та об’єднання зусиль на європейському рівні, ЄС може краще зрозуміти та вирішувати проблеми, які виникають у мінливому світі. 


Яка користь для дослідників?

Від дослідження пов’язаного з безпекою, очікується створення нових знань та сприяння використання нових технологій у сфері цивільної безпеки.


Протягом дії РП7, дане дослідження буде стосуватися таких сфер:


· Безпека громадян (технологічні рішення захисту громадян, біологічна безпека, захист від злочинності та тероризму)


· Безпека інфраструктур і об’єднань (перевірка та охорона інфраструктури в області ІКТ, транспорту, енергії та послуг фінансової та адміністративної сфери)


· Безпека кордонів (технології, обладнання, прилади та способи захисту та контролю за європейським кордоном,  як наземного, так і берегового)


· Відновлення безпеки в кризових випадках (технології та комунікації, координація у підтримці громадських, гуманітарних завдань та завдань щодо порятунку)


·  Інтеграційні системи безпеки та системи безпеки із взаємодії (збір інформації за для громадської безпеки, захисту конфіденційності угод)

·  Безпека та суспільство (прийняття рішень щодо безпеки, соціально-економічні, політичні та культурні аспекти безпеки, норми поведінки, соціальне середовище та усвідомлення безпеки)

· Координація та структурування досліджень у сфері безпеки (координація європейських на міжнародних зусиль спрямованих на дослідження безпеки в області громадського та оборонного дослідження)


Яка користь для промисловості, а також малих і середніх підприємств?


Дослідження у сфері безпеки буде підсилювати конкурентоздатність у галузі безпеки в Європі, шляхом стимулювання співпраці постачальників та користувачів для забезпечення громадської безпеки. Через активне залучення малих та середніх підприємств покращаться інтелектуальні та технологічні можливості у всій Європі. 


Використання блискучих ідей в Європі


«Ідеї» в РП7


Бюджет 7,4 млрд.євро


Програма «Ідеї» розглядає всі ті види діяльності, які мають бути реалізовані Європейською Дослідницькою Радою. ЄДР має задовольняти такий високий рівень автономії для розвитку високоякісного прикордонного дослідження на європейському рівні, побудованому на перевагах, які існують у Європі,  а також підвищення своєї позиції в цілому світі.


Дана програма буде підсилювати динамічний характер, креативність та переваги європейського дослідження у передових знаннях.


Ідеї - Європейська Дослідницька Рада (ЄДР)


Бюджет: 7,4 млрд.євро (2007-2013)


Програма «Ідеї» реалізована Європейською Дослідницькою Радою (ЄДР), буде підвищувати європейську конкурентоспроможність, шляхом приваблення та запрошення найбільш талановитих науковців, підтримання досліджень з високим фактором ризику та враження та сприяння проведенню наукового дослідження світового рівня у певних областях.

Яка користь для громадян?


Країнам, які займають лідируючі позиції щодо досліджень, найлегше забезпечити кращу якість життя своїм громадянам, в той же час утримувати економічну позицію та  вдосконалювати світову конкурентоздатність.


Впродовж терміну дії РП7, програму «Ідеї» буде фінансувати прикордонне дослідження ЄС.  Задум покладений перед програмою «Ідеї» полягає в тому, що першокласні дослідники мають знаходитися там, де вони отримають найкращі можливості та межі пізнання. 

Результати досліджень введуться у суспільство, галузі промисловості та ринки, а у майбутньому перетворяться у соціальні інновації ширшого характеру.


 Яка користь для дослідників?

ЄДР буде мати унікальну позицію, як організація, яка фінансується Європою, та призначену підтримувати науку та освіту у всіх областях дослідження, через відкриту та пряму конкуренцію. Очікується зміцнення європейського динамічного характеру, для приваблення визначних науковців з Європи та третіх країн, так само як і інвестицій у промисловість.


Будуть запропоновані два види грантів ЄДР, які діятимуть на основі "bottom-up"(це проекти поза тематичними напрямами програми) за всіма науково-дослідними галузями:

· Стартові гранти для  незалежних вчених ЄДР.

Метою є забезпечення підтримки незалежної діяльності визначних дослідників. Вони можуть знаходитись або переїхати в ЄС чи асоційованих країн та незалежно від національності вони мають знаходитися на стадії організації першої дослідницької команди чи програми.


· Гранти для  передових дослідників ЄДР.


Метою є підтримка відмінних проектів прикордонного дослідження, створених видатними дослідниками з країн членів ЄС та країн, які мають асоційоване членство, незалежно від національності.

Яка користь для промисловості, а також малих і середніх підприємств?

Проекти будуть фінансуватися на основі планів, розроблених дослідниками приватного та державного секторів, по темам вибраних на їх розсуд та оцінюватись на основі єдиних критеріїв.

Прикордонне дослідження є ключовою рушійною силою добробуту та соціального прогресу, тому що дане дослідження дає нові можливості для науково-технологічного прогресу, а також є важливим для формування нових знань для запровадження їх в майбутньому та виникнення нових ринків.


Чи бажаєте ви зробити кар’єру науковця в Європі?

Люди


Бюджет: 4,7 млрд.євро


Програма «Люди» пропонує особистостям можливість зробити кар’єру у сфері дослідження. Європейські дослідники повинні бути готові залишитися у Європі, в той же час найкращі дослідники з усього світу мають бути приваблені перевагами європейського дослідження та матеріально-технічною базою. Зважаючи на позитивний досвід «Дій Марі Кюрі», програма «Люди» покликана заохочувати особистостей до професії дослідників, будувати їхнє навчальне дослідження шляхом надання права вибору, та сприяти мобільності у межах вищезгаданого сектору. Мобільність дослідників не є ключовою для побудови кар’єрного росту дослідників, проте є дуже важливою для використання та передачі знань між країнами та секторами.


ЛЮДИ: Навчання та кар’єрний ріст дослідників


Бюджет: 4,7 млрд.євро (2007-2013)


Нам потрібні високо освідченні та кваліфіковані дослідники для покращення добробуту наших громадян та економічного зростання.


 Яка користь для громадян?


  Для того, щоб ми могли конкурувати на світовому рівні, нам необхідно залучити більше дослідників та забезпечити їм основу для відкритого ринку робочої сили.  Отже, Європа має стати привабливим континентом, який підтримує інновації, створення бази знань та заохочує дослідників залишитися в ній.


 Впродовж терміну дії РП7, ряд дослідницьких дій, які фінансуються Європою, допоможуть у тривалому навчанні, дослідженні та мобільності висококваліфікованих науковців з Європи та інших країн світу. Через досягнення даних цілей, ми сприятимемо поширенню центрів вдосконалення в ЄС, а також їхній внесок у нові сфери дослідження та технології.

Яка користь для дослідників?


З розрахунку на позитивний досвід дій Марії Кюрі, програма «Люди» буде покращувати людські можливості у європейському дослідженні та розвитку, шляхом охоплення всіх етапів професійної діяльності дослідника від початкового до тривалого навчання та кар’єрного росту.   


 Впродовж терміну дії РП7 заплановані наступні види діяльності:

- Початкове навчання дослідників буде запропоноване через мережу Марії Кюрі, що допоможе покращити їх дослідницькі навички та вступати в створені дослідницькі групи. Паралельно з цим, додаткове навчання підвищить їх кар’єрні перспективи в приватному та громадському секторах.

- Тривале навчання та кар’єрний ріст через окремі компанії та спільно фінансовані програми на міжнародному, національному та регіональному рівнях. Це надає досвідченим дослідникам можливість отримання нових навичок, підвищить їхню мобільність та об’єднає їх у дослідницькій діяльності.


- Міжнародний вимір представлений через вихідні та вхідні (outgoing and incoming) товариства та має на меті підвищити дослідницький талант поза межами Європи та сприяти взаємовигідному дослідницькому співробітництву з дослідниками, які знаходяться за межами Європи. Дана діяльність також включає заходи урівноваження «відтоку розумів» та створення мереж європейських дослідників, які працюють за кордоном.

· Ряд особливих дій буде реалізовано для підтримки створення справжнього європейського ринку праці дослідників, тобто усунення перешкод для мобільності та підвищення їхніх кар’єрних перспектив. Держані установи будуть мати стимул підвищувати мобільність, якість та професіоналізм  їхніх дослідників, а також заохочувати  покращення громадської обізнаності щодо дії та мети існування Марії Кюрі.


Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?

Участь галузей промисловості, а також малих та середніх підприємств є передбаченою діяльністю Марії Кюрі. Залучення галузей промисловості буде підтримано діяльністю направленою на початкове навчання дослідників. Крім цього інша діяльність буде спрямована на побудову довготривалої співпраці між університетами, галузями промисловості, а також малими та середніми підприємствами. Метою є стимулювання мобільності між секторами та підвищення обміну знаннями через спільне дослідницьке співробітництво. Найм досвідчених дослідників для роботи в об’єднанні буде підсилений стажуванням персоналу між секторами  та через організацію заходів.

Найкращі виробничі потужності для найкращих науковців


Можливості в РП7


Можливості Бюджет: 4,2 млрд.євро


Програма «Можливості» має на меті оптимізувати використання та розвиток дослідницької матеріально-технічної бази, в той же час підвищити новаторські можливості малих та середніх підприємств для отримання користі від досліджень. Програма призначена підтримувати регіональні дослідницько-орієнтовані групи, а також розкривати дослідницький потенціал в Європі та віддалених регіонах. Підтримка буде забезпечена для горизонтальних (horizontal) дій та заходів, які стосуються міжнародної співпраці. Зрештою, програма «Можливості» повинна об’єднати Європейську спільноту та науку. 


  Програма «Можливості» буде діяти у семи широких сферах:

· Розвиток дослідницької інфраструктури;


· Дослідження на користь малих та середніх підприємств;


· Сфера знань та підтримка регіональних дослідницько-орієнтованих груп;


· Дослідницький потенціал регіонів конвергенції;


· Наука у суспільстві;


· Підтримка послідовного розвитку дослідницьких політик;


· Міжнародна співпраця.


Дослідження інфраструктури


Бюджет: 1,8 млрд.євро (2007-2013)


Дослідження інфраструктури відіграє важливу роль у просуванні знань, технологій та їх використанні. Потрібно розвивати та використовувати широке коло знань для великої спільноти дослідників та галузей промисловості на європейському рівні. 

Яка користь для громадян?

Деякі приклади дослідження інфраструктури включають джерела радіації, секторів збереження інформації в генній та соціальних науках, обсерваторії для екологічних наук, системи відображень, чистий простір для розвитку нових видів речовин та наноелектроніки, обчислювання та сполучення, яке базується на електронній матеріально-технічній базі, та телескопи. Ці виробничі потужності, ресурси та послуги мають здатність об’єднувати людей та інвестиції, а також сприяти національному, регіональному та європейському економічному розвитку. Тому вони є важливими для дослідження, освіти та інновацій.  

Яка користь для науковців?

Критичний стан дослідницької інфраструктури потребує залучення широкого кола знань для свого розвитку. В той же час, вони мають можливість створити багате дослідницьке середовище та привабити дослідників з різних країн світу, регіонів та галузей знань. Тисячі науковців та студентів з університетів, дослідницьких інститутів або галузей промисловості з Європи та з-за кордону, отримують користь від дослідження інфраструктури.

Дослідження матеріально-технічної бази може розглядатися як стратегічний Центр майстерності для дослідження та навчання, а також допомоги приватному та державному співробітництву у дослідженні. Користь від перехресно-виховної (cross-disciplinary)та інституційної співпраці полягає у особистій взаємодії дослідників з різних країн світу, галузей знань та робочих місць. Так як діяльність у даних проектах знаходиться на передовій лінії наук, вони підсилюють інтерес молодих людей та спонукають їх робити наукову кар’єру.

Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Галузі промисловості використовують дослідницьку матеріально-технічну базу для співробітництва з дослідниками. Результатом їхньої побудови та експлуатації є створення попиту та пропозиції.

Такі новаторські можливості можна побачити через державну та приватну мобільність дослідників та нових технологій, застосованими у побудові світових дослідницьких споруд або побічних продуктів та/або започаткування компаній. Дослідження інфраструктури безсумнівно стимулює промислові поштовхи та відіграє визначну роль у створенні взаємозв’язків між наукою та промисловістю. 

Дані дослідження також мають соціально-економічні наслідки, так, наприклад, місце розташування європейської дослідницької інфраструктури, «технологічних груп» об’єднаних галузей промисловості або так званих технологічних парків. Такі стратегічні центри для передачі знань пропонують або кращі можливості міждисциплінарних дослідницьких контактів або ж є більш привабливими для високотехнологічних компаній.

 У результаті, різні області конкурують для отримання нових споруд, а це може бути ще однією можливістю для підвищення приватної та державної взаємодії в цільовій дослідницькій діяльності.

 Малі та середні підприємства (МСП)

Бюджет: 1,3 млрд.євро (2007-2013)


МСП створюють велику частину європейської економіки та промисловості. 23 мільйони європейських МСП складають 99% усіх підприємств та у деяких галузях промисловості зайнято близько 80% населення, так наприклад, у текстильній промисловості.


Яка користь для громадян?

Європейські МСП є головним джерелом зростання, зайнятості, підприємницьких навиків, інноваційної та економічної і соціальної взаємодії. Саме тому важливим є відкрити потенціал МСП через залучення дослідницьких та технологічних інновацій, які допоможуть їм виживати та процвітати у майбутньому. Їхня тісна співпраця з спільнотою дослідників принесе економічне зростання в європейську економіку та створить велику кількість нових робочих місць.

РП7 пропонує низку дій, метою яких є сприяння участі МСП у дослідженнях, а також заходи, які будуть полегшувати їхній доступ до результатів дослідження. Іншою перевагою для МСП, які беруть участь в програмі РП7, включає високі норми фінансування,  широкий вибір схем фінансування, надбання нових знань та високі можливості щодо нових товарів та послуг.

Яка користь для науковців?

Відповідно до РП7, МСП можуть покращити своє становище в цілому через створення мережі контактів та побудові взаємозв’язків з міжнародними партнерами, через доступ у дослідницькі центри знань та розвиток досліджень та інновацій.


Дані дії будуть заохочуватись через сферу науки та технологій, використання bottom up підходів. Будуть реалізовані два спеціальні заходи:


(1)Дослідження для МСП: для підтримки малих груп інноваційних МСП у вирішенні спільних та додаткових технологічних проблем.


(2)Дослідження для асоціацій МСП: для підтримки асоціацій МСП та груп МСП у вирішенні проблем, які є загальними для великої кількості МСП у певних секторах. 


Дані два підходи першочергово стосуються великого об’єднання МСП, які мають здатність до інновацій, проте мають обмежені дослідницькі можливості. Для підвищення участі та користі для МСП будуть вжиті першочергові заходи.


 Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?

Протягом РП7, МСП будуть активно заохочуватись до участі в усіх видах дослідницької діяльності, особливо тих, які мають відношення до тем Програми співпраці. Залучення МСП до Спільних технологічних ініціатив (СТІ) буде заохочуватись не залежно від того куди відноситься даний вид діяльності.

Важливою характерною рисою РП7 є запропоноване спрощення правил та процедур. Передбачені заходи охоплюють повну систему фондів, включаючи різні елементи схем фінансування, адміністративних та фінансових правил, процедур, розбірливість та читабельність документації.


 Запропоновані правила для участі у РП7, вказують на ставку фінансування, у розмірі 75% для досліджень та розвитку діяльності МСП, відповідно до 50% пропонованих у РП6. Цей факт повинен заохотити МСП до участі у Рамковій Програмі, що знижує їхній фінансовий тягар. Крім того, принцип колективної фінансової відповідальності замінений у плані РП7 фондом гарантій, який покликаний покривати фінансові ризики щодо невиконання зобов’язань учасниками проекту.  

Регіони знань

Бюджет: 126 млн.євро (2007-2013)


Регіони все більше визнаються важливими чинниками у сфері досліджень та розвитку в ЄС . Місцеві ресурси приймають активну участь в області науки та інновацій для допомоги суспільству.

Яка користь для громадян?


Дії, які ведуться у даній області мають давати можливість європейським регіонам покращити своє становище, щоб вони стали привабливими для вкладення інвестицій та здійснення дослідницької діяльності. Коли це стане вигідним для регіонів на місцевому рівні, тоді відкриється шлях для максимізації їхнього потенціалу, що буде причиною для успішного залучення у європейські дослідницькі проекти. Від сильних дослідницьких можливостей  може залежати створення більшої кількості робочих місць у регіоні. 

Дослідницька політика та діяльність на регіональному рівні часто покладається на розвиток «кластерів», які з’єднують державних та приватних учасників. Провідна діяльність у  «Регіонах знань» демонструє динаміку даного розвитку та необхідність підтримувати та сприяти розвитку таких регіональних структур.

Яка користь для дослідників?


Заохочення створення міжнародних мереж регіонів та дослідницьких кластерів допоможе максимізувати потенціал регіонів, створюючи тим самим динамічне середовище, яке привабить та утримає найкращих дослідників. Ці кластери об’єднають університети, центри дослідження, підприємства та регіональну владу, ради та агенції розвитку.

Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?

Промисловість загалом, а також малі та середні підприємства є головними партнерами в успішних дослідницьких проектах ЄС. Регіони сприяння через підвищення своїх можливостей для інвестування в  дослідження та розвиток, допоможуть покращити конкурентоздатність та здатність до збору інформації.

Об’єднання зусиль (Synergies) має співпадати  з регіональною політикою Співтовариства та з головними національними та регіональними програмами, особливо відносно зближених та віддалених регіонів.

Діяльність регіонів знань буде сприяти міжрегіональній співпраці в області дослідження, незалежно від того, чи ці регіони підлягають меті зближення чи регіональної конкурентоздатності. 

Дослідницький потенціал регіонів конвергенції

Бюджет: 370 млн.євро (2007-2013)

Європі потрібно використовувати дослідницький потенціал, особливо в тих регіонах, які є менш розвинутими та є віддаленими від європейського осередку досліджень та промислового розвитку. Стратегія об’єднання може приносити потенційну користь суспільним структурам, а також дослідницькій спільноті та промисловості на місцевому рівні та у сфері європейської дослідження. 
Яка користь для громадян?

Використовуючи перевагу знань та існуючого досвіду в інших регіонах Європи, дані дії покликані вдосконалити дослідницький потенціал, де це необхідно через надання підтримки у формі інвестицій, кадрів, налагоджування систематичних зв'язків та консультацій.


Ці зусилля направлені на дослідників та установи в державному та приватному секторах даних регіонів.

Яка користь для дослідників?

Дослідницький спільноті у зближених та віддалених регіонах буде надана наступна підтримка:

- Міжнародний двосторонній обмін дослідницькими кадрами між обраними організаціями у зближених регіонах, та одним або більше партнерськими організаціями; підтримка вибраних центрів з певними перевагами для набору досвідчених дослідників з інших європейських країн.


- Придбання та розвиток дослідницького обладнання, а також розвиток матеріального середовища для ефективного використання інтелектуального потенціалу, який знаходиться у вибраних центрах з певними перевагами у зближених регіонах.


- Організація семінарів та конференцій для сприяння обміну знаннями; стимулююча діяльність, а також ініціативи, які мають на меті розповсюдження та переміщення результатів досліджень в інші країни та міжнародні ринки.

- «Об’єкти оцінки» за допомогою яких будь-який дослідницький центр у зближених регіонах зможе одержати міжнародну незалежну оцінку експертів щодо рівня якості дослідження та інфраструктури.

Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Для повного усвідомлення сфери європейського дослідження, всі регіони обов’язково повинні брати участь у даному дослідженні та за необхідності їм буде надаватися підтримка. МСП та промислові організації у регіонах конвергенції отримують пряму користь від даної стратегії. 

Щільній синергії (Strong synergies) буде надаватися допомога регіональної політики Співтовариства. Відповідно до даного курсу, дії будуть спрямовані на встановлення потреб та можливостей для підсилення дослідницьких здібностей центрів переваг у регіонах конвергенції, які можуть підтримуватися  Структурним та Об’єднаним Фондами.   Обєднанням також буде надаватися допомога відповідно до Програми Конкурентоздатності та Інновації для підтримки регіонального прибуткового дослідження та розвитку співпраці у сфері промисловості.


Наука у суспільстві

Бюджет: 280 млн.євро (2007-2013)


Наука у суспільстві має на меті об’єднати  науковців-професіоналів та тих, які не мають офіційної наукової освіти та заохотити суспільство в цілому до наукової культури. Деякі ініціативи, тому і мають на меті ввести в курс дій молодих науковців та покращити їхню наукову освіту на різних рівнях. 

Яка користь для громадян?

Хоча наука та технології мають підвищений вплив на наше щоденне життя, вони також можуть і не мати відношення до певної частини суспільства та політичних суб’єктів. Спірні питання пов’язані з технологіями повинні обговорюватися у суспільстві у формі певних дискусій для обґрунтування  можливостей вибору та рішень. Тому, іншою ключовою проблемою є заохочення соціального діалогу щодо напрямів дослідницької політики; стимулювання громадських організацій бути залученими у процес дослідження; вести дискусію щодо поширення спільних цінностей, рівних можливостей та спонукати до ведення діалогу у суспільстві.

Яка користь для дослідників?


Ініціатива, яка діє у сфері «Наука у суспільстві» покликана забезпечити підтримку проблем пов’язаних з поширенням та покращенням Європейської наукової системи. Це включає «саморегуляцію» та розвиток політики щодо ролі університетів. Буде посилена роль дослідження щодо університетів та їхнього залучення до процесу глобалізації. 

Є передбаченим подальше розширення гендерного дослідження включаючи інтеграцію гендерних значень у різні сфери дослідження. 

Особлива увага буде приділятися налагодженню зв’язків між науковим світом та колом політичних суб’єктів, засобів інформації та суспільством. Частково це буде досягнуто шляхом допомоги науковцям та професіоналам середнього рівня у їхній співпраці. Подальші зусилля будуть направлені на встановлення напрямів проголошення етично важливого  дослідження щодо аспектів фундаментальних прав.  Дані ініціативи будуть реалізовані для покращення управління Європейською системою дослідження та інновацій.

Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Шляхом стимулювання молодого покоління займатися наукою, потреби галузей промисловості у довгостроковому плані будуть краще задоволені. Буде здійснюватись сприяння та допомога жінкам-науковцям для використання їхніх професіональних та наукових талантів. 

Етичні рамки дослідницької діяльності разом із з відкритістю до обговорення питань дослідництва, а також їхнім місцем у суспільстві буде посилена для підвищення довіри громадян до промислово-дослідницької діяльності.  

Підтримка послідовного розвитку політики дослідження

Бюджет: 70 млн.євро (2007-2013)

Європі необхідно удосконалити послідовну політику дослідження на регіональному, національному та європейському рівнях, розширити свої можливості у виробництві та використанні знань з метою підвищення конкурентоздатності,  а також знайти рішення до проблем, які виникають сьогодні.


  Яка користь для громадян?

Вкладання державних інвестицій у дослідження стане більш вигідним через систему контролю та координації дослідницької політики по всій Європі. Передбачається, що краща співпраця між політичними суб’єктами на національному, регіональному та європейському рівнях виявиться хорошою практикою та буде сприяти кращому розвитку політики. Саме це покращить умови проведення дослідження та зрештою підвищить можливості у створенні нових робочих місць та спричинить економічне зростання. Це також забезпечить проведення кращої оцінки впливу витрат суспільства в дослідженнях на залучення приватних інвестицій та конкурентоздатність. 

Яка користь для дослідників?

Діяльність загалом направлена на політичних суб’єктів, але зрештою вона має на меті покращати умови проведення дослідження. За допомогою особливої діяльності буде розвиватися подальша Європейська стратегія щодо людських ресурсів та мобільності у дослідженні через певну кількість регіональних, національних, європейських політичних ініціатив, таких наприклад, як програми фінансування, закони, рекомендації та вказівки. Спільною метою даних ініціатив є заохочення дослідників залишитися у Європі та привабити найрозумніших людей з усього світу. 

В продовж терміну дії РП7 будуть підтримуватися наступні види діяльності:

- Моніторинг, аналіз та оцінка державних політик дослідження та виробничих стратегій. Розвиток системи таких показників забезпечить отримання інформації та доказів у розробці, введенні та оцінки політики міжнародної співпраці.

- Послідовне зміцнення на добровільній основі та узгодження політики дослідження: спочатку, через дії, спрямовані на виконання відкритих методів співпраці, а потім через bottom-up міжнародну ініціативу співпраці на національному та регіональному рівнях щодо проблем, які становлять спільний інтерес. 

Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Від тенденції інвестування у дослідження та розвиток очікують 3% ВВП ЄС в 2010 році, 2/3 якого мають надійти від приватних джерел  підвищуючи їх ефективність, що є головним пріоритетом Ліссабонської стратегії щодо розвитку та найму.  

Тому є важливим поширення громадської підтримки дослідження та її впливу на вкладення коштів приватними суб’єктами. Крім цього, встановлення відповідних заходів  спрямованих на заохочення вкладення коштів у дослідження та розвиток МСП, особливо, тих, які мають великі можливості, буде сприяти надходженню інвестицій у дослідження. 

Міжнародна співпраця


Бюджет: 185 млн.євро (2007-2013)

Більш ніж 100 країн з усього світу залучені до європейських Програм Дослідження. Дослідницька діяльність буде продовжувати діяти відповідно до Програми «Співробітництво» РП7, що охоплює міжнародну співпрацю в  10 тематичних областях.  Ці заходи будуть скоординовано впроваджуватись в рамках програм «Співробітництво», «Люди» та «Можливості» у РП7.

Яка користь для громадян?


Міжнародне дослідження та розвиток будуть сприяти виробництву світових суспільних продуктів та допоможе подолати розриви у розвитку різних країн світу. Саме це є важливою частиною наукових знань у світі, покращувати життя тих, хто живе у країнах, що розвиваються, а також європейських громадян. Якщо це буде можливим, то Рамкова Програма буде також сприяти вирішенню цілей розвитку тисячоліття до 2010 року. 


Яка користь для дослідників?

Посилена участь науковців та наукових інституцій з третіх країн світу вимагає застосування відповідних обмежувальних заходів до питань пов’язаних з безпекою, з метою додержання аспектів конфіденційності у тематичних областях. Вони будуть широко заохочені до досягнення цієї можливості – незалежно від того, чи це буде здійснено через співробітництво у сфері дослідження, чи через товариства. 

Конкретні заходи у кожній зі сфер, присвячених країнам «третього світу» у випадках спільного інтересу; співпрацювати у певних питаннях, визначених на основі рівнів їхнього наукового та технологічного розвитку та потреб.  Дані дії часто пов’язують з двосторонніми угодами співпраці або багатостороннім обговоренням між ЄС та цими країнами або групами країн, а також дані дії є пріоритетними засобами для встановлення співпраці між ЄС та цими країнами. 

Особливо такі дії:

- Дії, які мають на меті посилити дослідницькі можливості країн-кандидатів та сусідніх країн;


- Діяльність направлена на співробітництво, на меті якої є розвиток та виявлення країн, зосередження на їхніх особливих потребах у різних областях, таких як здоров’я, сільське господарство, рибальство та навколишнє середовище, а також реалізація фінансових умов відповідно до їх можливостей. 


Яка користь для промисловості, а також малих та середніх підприємств?


Міжнародна співпраця, відповідно до РП7, має на меті інтегрувати ЄС у світове співтовариство та допомогти у вдосконаленні дослідження та технології у тих країнах, які будують власну систему знань. Це, з одного боку, призведе до збагачення європейського дослідження фондом знань, створеного по всьому світі, а з іншого боку посилить обізнаність та компетентність щодо науки та технологій суспільств та компаній у країнах, що розвиваються. 

Євроатом в РП7


Забезпечення майбутніх потреб в енергії

Бюджет: 2,7 млрд.євро


Європейське співтовариство з Атомної Енергії (Євроатом) приймає окрему Рамкову Програму щодо ядерного дослідження та навчальної діяльності. Початковий п’ятирічний період буде продовжуватись цілі сім років з 2007 до 2013 року. 


Євроатом


Бюджет: 2,7 млрд.євро (2007-2011)


Рамкова програма щодо ядерного дослідження та навчальної діяльності буде охоплювати дослідження Співтовариства, технологічний розвиток, міжнародну кооперацію, розповсюдження технічної інформації та діяльність пов’язану з експлуатацією, а також навчання.


Заплановані дві особливі програми:


- Дослідження енергії термоядерного синтезу, яке має на меті розвиток технологій для безпечного, сталого, екологічно чистого та економічно ефективного енергетичного джерела. Діяльність буде включати реалізацію ITER (як міжнародної дослідницької інфраструктури), дослідження та розвиток функціонування ITER, технологічну діяльність для підготовки до  DEMO, підготовка Міжнародного Центру Дослідження Опромінених Матеріалів (IFMIF).

Заходи з дослідження та розвитку на довший період є також заплановані, як і питання стосовно людських ресурсів, а також освітніх та навчальних ініціатив. 


Ядерне розчеплення та радіаційний захист з метою посилення безпечного виконання, ефективного використання ресурсів та економічно-ефективного ядерного розчеплення та інші шляхи використання випромінювань у промисловості та медицині. Діяльність буде включати:

1) Управління радіоактивними відходами


2) Системи реакторів


3) Захист від радіації


4) Інфраструктури


5) Людські ресурси, мобільність та навчання


· Друга програма покриває діяльність Спільного Дослідницького Центру (JRC) в області ядерної енергії та включає:


1.Управління ядерними відходами та їх вплив на навколишнє середовище


2.Ядерна безпека


3.Ядерний оборона

Бюджет (в період 2007-2011)


Дослідження енергії термоядерного синтезу* €1947 m

Ядерне розчеплення та радіаційний захист €287 m

Діяльність Спільного Дослідницького Центру в ядерній сфері €517 m

*У межах суми, передбаченої на дослідження джерел  енергії термоядерного синтезу, щонайменше 900 млн.євро буде виділено на види діяльності, не пов’язані з будівництвом джерела  енергії термоядерного синтезу ITER.


