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Створення консорціуму 



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 
 



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/








 



Knowledge Transfer Community to bridge 

the gap between research, innovation 

and business creation 

[NoGAP] 
Спільнота з трансферу знань для подолання 
розриву між дослідженнями, інноваціями та 

створенням бізнесу 

 
Project Number 609531    1.09.2013 - 29.08.2016 

 



Мета проекту NoGAP 

 Зміцнення співпраці між країнами Східного 
партнерства та Європейським союзом в галузі 
створення спільного простору знань задля 
подолання розриву між сферою досліджень, 
інноваціями і реалізацією інноваційного 
потенціалу малого та середнього бізнесу 

 



Консорціум 



Профілі були розміщені на сайті CORDIS 



Отримано відгук  

 

Fraunhofer Institute for Organic Electronics, 

Electron Beam and Plasma Technology FEP 

(Germany)  

University of Jaén (Spain) 

VERTECH GROUP (France) 

STENG-NATIONAL CLEANER PRODUCTION 

CENTRE Ltd. (Slovenia) 

Ascend Technologies Limited (UK) 

 інші 



Title Department Quantity 

Energy efficient eco 

SMART-TECH house 
SCIENCE PARK 

“KYIVSKA 

POLYTECHNIKA” 

2 

HEATING SYSTEM USING 

NIGHT RATE 

ELECTRICITY 

(TECHNOLOGY 

"ELECTROPICK")  

SCIENCE PARK 

“KYIVSKA 

POLYTECHNIKA” 
 

1 

NanoPackaging 

“Nanophotonic and 

nanophotocatalytic 

composites for printing 

technology of present-day 

innovative food packaging”  

NTUU KPI, Institute for 

Publishing and Printing  
3 

New heat pipes designs 

with constant and variable 

conductions properties 

Heat Pipes Laboratory of 

NTUU KPI 
1 

Відгуки на пропозиції НТУУ “КПІ” 



Title Department Quantity 

Converters operating 

modes control in 

autonomous power 

supply systems 

(COPCAPSS) 

NTUU 'KPI' FACULTY 
OF ELECTRONICS 
 

1 

Increasing of Intellectual 

Effectiveness of 

Electronics and Energy 

(IIEEE) 

NTUU 'KPI' FACULTY 
OF ELECTRONICS 

2 

Context-aware energy 

management control 

system 

NTUU 'KPI' FACULTY 
OF ELECTRONICS 

1 

TOTAL 11 

Відгуки на пропозиції НТУУ “КПІ” 



Технологічні запити та пропозиції розміщуються 
в Мережі МСП Європи (EEN) 



Перемовини 

 

Німецька компанія, яка займається 
проектами впровадження 

енергоефективного обладнання 

 

 

 

 

 

 

2 підприємства аграрного сектору  України 



 

Приклад: Brokerage Event 



 



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



Пропозиція від партнера 

ООО «Интегро-СД» (http://integro.co.ua/) 

Компания Интегро основана в 2002 году, 
специализируется на производстве биогумуса и, как 
производное, на возобновляемых источниках 
энергии.  

 

http://integro.co.ua/
http://integro.co.ua/


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 

 

mailto:y.lashyna@gmail.com
mailto:y.lashyna@gmail.com
mailto:y.lashyna@gmail.com
mailto:project@kpi.ua
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