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Види проектів, що можуть подаватись без 
консорціуму 

 

 European Research Council 

 Marie Sklodowska-Curie actions  

 SME instrument 



Створення консорціуму 

Більшість проектів у 
програмі Горизонт 2020 є 
проектами співпраці, де 
головною умовою є 
наявність мінімум трьох 
партнерів з трьох різних 
країн-членів ЄС або 
асоційованих країн.  



Партнери 



Партнери 



Хто має право на фінансування від ЄС? 

 будь-яка юридична особа, заснована в 

країні-учасниці ЄС або в асоційованій 

країні, або створена за законодавством 

ЄС;   

 будь-яка міжнародна організація з участю 

ЄС;  

 будь-яка юридична особа, заснована в 

третій країні,  визначеній в робочій 

програмі.   



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. 



Два варіанти участі:  

в якості 

КООРДИНАТОРА, або ПАРТНЕРА 



Роль координатора 

 Виконує роль сполучної ланки з Європейською 
Комісією (ЄК) 

 Отримує платежі від ЄК 

 Розподіляє платежі між членами консорціуму 

 Відповідає за фінансове управління проектом 

 Повідомляє ЄК про розподіл фінансових коштів 

 



Відповідальність  
бенефіціара 

 Відповідне ведення документації 

 Підготовка та подання звітності 

 Реалізація роботи в рамках проекту 

 Забезпечення відповідного внутрішнього розпорядку, 
який відповідає умовам договору про надання гранту 
(GA), для забезпечення ефективної реалізації проекту 

 



Що таке успішний консорціум? 
 

 Щонайменше 3 партнери, не обов'язково більше, лише та 
кількість, яка необхідна для виконання завдань  

  Партнери повинні мати відповідні навички та досвід  

  Розподіл завдань між партнерами має бути обґрунтованим, 
кожен партнер повинен виконувати якусь роль у проекті  

  Мультидисциплінарність (в залежності від теми) 

  Географічно та гендерно збалансований консорціум 

  Бажано щоб партнери були відомими науковцями і мали 
публікації, близькі до теми до теми проекту 

  Намагайтесь залучити промисловий сектор (особливо малі 
та середні підприємства), ключових стейкхолдерів  (напр. 
органи державної влади) та кінцевих користувачів 
результатів проекту для забезпечення належного впливу 
проекту 
 



Портал учасників 

 



Он-лайн інструкції щодо пошуку партнерів 

 



 



Інструменти пошуку партнерів 
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 Cordis 

 Ideal-IST 

 Соціальні мережі 

 Brokerage events 

 Інформаційні дні, організовані ЄК 



https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 
 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
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Наповнюйте власний профіль 



http://www.ideal-ist.eu/ 
 

http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/


Конкурс H2020-ICT-2016 







 





 



 



Пошук Національних контактних пунктів - NCP 
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Пошук Національних контактних пунктів - NCP 



 



КОНТАКТИ 

тел./факс: +38 044 406 80 19 

E-mail: y.lashyna@gmail.com 

    project@kpi.ua  

http://www.ipd.kpi.ua  

Адреса: 03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ 
“КПІ”, корпус 1, кім. 171-5 
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