
Нові можливості Рамкової

програми Європейського Союзу з 

наукових досліджень та інновацій 
«Горизонт 2020» на 2016–2017 роки



ДОХІД ВІД ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ 

ГРАНТІВ І КОНТРАКТІВ

у Cambridge University 

становить 549. 08 млн $ ( 14 млрд. грн)

або 24,7 %  від суми загального доходу університету 

у Oxford University – 646,5 млн. $  (16,5 

млрд.грн) або 40.2% від суми загального доходу 

університету

Oxford University приймає активну участь у 

виконанні проектів Сьомої рамкової програми ЄС. 

Європейська комісія входить до числа п'яти 

найбільших спонсорів Університету.



27 червня 2014 року

Україна стала асоційованим членом 
Європейського Союзу



20 березня 2015 р. підписано Угоду між Україною і 

Європейським Союзом про участь України у Рамковій 

програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020»



Угода між Україною і Європейським 
Союзом про участь України у 

програмі Європейського Союзу 
Горизонт 2020 – Рамкова програма з 

досліджень та інновацій (2014 –
2020) ратифікована 

Законом України № 604-VIII 

від 15 липня 2015 року і набрала 
чинності 17 серпня 2015 року



Відтепер українські установи можуть:

-підписувати грантові угоди, 

- запрошувати до себе для проведення спільних
досліджень європейських науковців в рамках 

конкурсу Дії Марії Складовської-Кюрі,

- брати участь у конкурсах фундаментальних
досліджень Європейської Дослідницької Ради, 

а українські малі та середні підприємства
можуть мати доступ до фондів ЄС, які фінансують
впровадження інноваційних технологій та заходи 
з інтернаціоналізації. 



П О С Т А Н О В А
22 жовтня 2015 року м. Київ № 718

«Про внесення змін до постанови Правління Національного 
банку України від 03 вересня 2015 року № 581»

уточнює порядок щодо обов’язкового 
продажу надходжень в іноземній валюті 

на міжбанківському ринку, який не 
розповсюджується на проекти, що 
здійснюються на підставі угод про 

участь України в міжнародних 
програмах Європейського союзу

Правління Національного банку 
України



«Горизонт 2020»
Програма Європейського Союзу «Горизонт 

2020» розрахована на 2014-2020 роки. 

Програма орієнтована на підтримку 
дослідницької та інноваційної діяльності 
в усіх сферах суспільного життя – від 

фундаментальних наук до впровадження 
інновацій в реальний сектор економіки.

Загальний обсяг фондів 
програми становить 

80 млрд євро.



13 жовтня 2015 р. 
Європейська комісія 

опубліковала перелік нових 
конкурсів у рамках програми 

Європейського Союзу 
«Горизонт 2020» на 2016-

2017 роки з бюджетом майже

16 млрд €.



РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
по КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТАХ

Передова наука 
(Excellent 
Science)

Соціальні 
виклики
(Societal 
Challenges)

Лідерство у 
промисловості 

(Industrial 
Leadership) 



Фінансування програм за пріоритетами на 

період 2016-2017 років (у млн. євро)

Програми за 
пріоритетами

2016 2017

Передова наука

1. Європейська дослідницька 
рада

1650.9 1650.9

2. Дії Марії Складовської-
Кюрі

756.5 839.5

3. Майбутні і нові технології 228.2 162.8

4. Європейські дослідницькі 
інфраструктури (у тому числі 
електронні інфраструктури)

229.5 284.5

Загальний бюджет 2866.1 2937.7



2016 2017

Лідерство у 
промисловості

Інформаційні та комунікаційні 
технології

476.5 611.5

Нанотехнології, нові матеріали, 
біотехнології і виробництво

279.8 308.4

Космос 87.7 94.0

Доступ до ризикових фінансів 2.5 + 335.0 407.5

Інновації в невеликих і 
середніх підприємства (не 
включає Eurostars)

382.0 412.2

Загальний бюджет 1563.5 1833.6



2016 2017

Соціальні виклики

Здоров'я, демографічні зміни і соціальне 
благополуччя

343.0 315.3

Продовольча безпека, стале сільське і 
лісове господарство, морські та річкові 
дослідження води і біоекономіка

340.5 375.0

Безпека, чистота і ефективна енергія 448.7 468.6

Розумний, чистий та інтегрований 
транспорт

352.6 403.5

Клімат, навколишнє середовище, 
ефективність використання ресурсів та 
сировини

142.9 183.1

Європа у мінливому світі інноваційного
суспільства

98.0 114.2

Безпечні суспільства 196.8 196.3

Загальний бюджет 1922.5 2056



2016 2017

Додатково

Поширення передового досвіду і 
розширення участі

90.8 111.4

Наука для суспільства 44.0 54.6

Наскрізні види діяльності (пріоритетні 
області, зокрема Euratom)

577.5 462.5

Додатковий бюджет
712.3 628.5

Загальний бюджет
7064.4 7455.8



Інші програми Європейського Союзу

 COSME з бюджетом у  2,3 млрд. € для 
сприяння доступу МСП до фінансування, 
створення сприятливих умов для бізнесу, 
допомога малому бізнесу працювати за 

межами своєї країни та покращення їх доступу до 
ринків.

 3rd Health Programme з бюджетом 449 млн €
для підтримки дій з покращення здоров’я 
громадянам ЄС і зменшення нерівностей 

між ними у медичному забезпеченні, 

заохочення інновацій в галузі здоров’я    





Інші програми Європейського Союзу

 Research Fund for Coal and Steel

забезпечує фінансування науково-дослідних

проектів, які підтримують конкурентоздатність

промисловості Європи з виробництва вугілля і сталі. 
Програма охоплює основні виробничі процеси, нові 
продукти, використання і утилізацію ресурсів, 
зменшення викидів у довкілля

 Justice programme з бюджетом 378 млн 
евро фінансує проекти в галузі співробітництва 

судових органів у приватних і комерційних справах, 
питаннях сім’ї, карних справах з метою 
забезпечення доступу до правосуддя 

для фізичних та юридичних осіб по всій 

Європі, де вони живуть і працюють.  





Інші програми Європейського Союзу

 Consumer Programme 2014-2020

з бюджетом 188 млн євро прагне 

допомогти громадянам повною мірою 

насолодитися своїми правами як 

споживачів для підтримки інновацій та 

активної участі в єдиному ринку.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:EN:PDF%20


Наказом МОН України № 285 від 

13.03.2015 р. затверджено 19 НКП.

На базі НТУУ “КПІ” діють 2
Національні контактні пункти

програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” 

за напрямами:

- “Інформаційні та комунікаційні 
технології” та

- “Клімат та ефективність використання 
ресурсів, включаючи сировинні 

матеріали”



www.ncp.kpi.ua



НАКАЗ
про активізацію 

участі вчених 

університету у 

програмі ЄС 

«Горизонт 2020»

16.04.2015



2-47

16 04









Дякую за увагу!

Департамент науки та інноватики

e-mail: v.barbash@kpi.ua

тел. 406-81-18

mailto:v.barbash@kpi.ua


Як знайти необхідний конкурс?
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o

pportunities/index.html





Умови участі: 

 не менше трьох юридичних осіб; 

 кожна з трьох юридичних осіб повинна 

бути заснована в країні-учасниці ЄС або в 

асоційованій країні; 

 жодні дві з трьох юридичних осіб не 

можуть бути засновані в одній і тій самій 

країні-учасниці ЄС або в асоційованій 

країні; 

 усі три юридичні особи повинні бути 

незалежними одна від одної.



Хто має право на фінансування від ЄС?

 будь-яка юридична особа, заснована в країні-

учасниці ЄС або в асоційованій країні*

 будь-яка міжнародна організація з участю ЄС; 

 будь-яка юридична особа, яка заснована в 

третій країні,  визначеній в робочій програмі.  

*Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, 
Македонія, Ісландія, Ізраїль, 
Ліхтенштейн, Чорногорія, Норвегія, 
Сербія, Швейцарія, Туреччина, 
Україна. 



Як знайти партнерів?

 Використати європейські платформи, такі
як FITFORHEALTH та CORDIS;

 Сервіс CORDIS з пошуку партнерів:
http://cordis.europa.eu/guidance/services/pa
rtners_en.html;

 Стати членом груп в мережі LinkedIn, які
обговорюють питання підготовки проектів
до програми Горизонт;

 Приймати участь у заходах, які організовує
ЄК.


