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Три напрями Програми

Відмінна наука (Excellent Science)

Промислове лідерство (Industrial Leadership)

Суспільні виклики (Societal Challenges)



Безпечна, чиста та ефективна

енергія
Secure, clean and efficient energy

Соціальні 
виклики

Відмінна наука

Промислове 
лідерство



Проблематика

 Зниження споживання енергії та викидів вуглецю

 Дешевше низьковуглецеве електропостачання

 Альтернативні види палива та мобільні джерела енергії

 Створення єдиних «розумних» європейських електромереж

 Нові знання та технології

 Залучення громадськості до прийняття управлінських рішень

 ІКТ інновації в енергетиці



Кількість діючих проектів в країнах-

лідерах та Україні

Іспанія
257

Німеччина
239

Італія
205

Україна
6

3 місце
1 місце

2 місце

35 місце

49 країн-учасниць
528 проектів

10,5 млн. євро

Загальний бюджет проектів,

в яких бере участь Україна:



Проекти, в яких бере участь Україна

Назва проекту Конкурс Період виконання Загальний бюджет, євро

Uptake of Solid Bioenergy in 

European Commercial Sectors 

(Industry, Trade, Agricultural and 

Service Sectors) – Bioenergy for 

Business

LCE-14-2014 - Market uptake of 

existing and emerging sustainable 

bioenergy

01.01.2015 – 31.08.2017 1 540 713,75

Capacity Building on Energy 

Performance Contracting in 

European Markets in Transition

EE-21-2014 - Development and 

market roll-out of innovative 

energy services and financial 

schemes for sustainable energy

01.03.2015 – 28.02.2017 1 922 870,85

Train-to-NZEB: The Building 

Knowledge Hubs

EE-04-2014 - Construction skills 01.06.2015 – 01.06.2018 1 426 333,75

Fostering Sustainable Feedstock 

Production for Advanced 

Biofuels on underutilised land in 

Europe

LCE-14-2015 - Market uptake of 

existing and emerging sustainable 

bioenergy

01.01.2016 – 31.12.2018 1 941 581,25

Sustainable exploitation of 

biomass for bioenergy from 

marginal lands in Europe

LCE-14-2015 - Market uptake of 

existing and emerging sustainable 

bioenergy

01.01.2016 – 31.12.2018 1 629 883,75

Take-off for sustainable supply 

of woody biomass from agrarian 

pruning and plantation removal

LCE-14-2015 - Market uptake of 

existing and emerging sustainable 

bioenergy

01.04.2016 – 30.06.2019 1 992 920

CSA – Дії з координації та 

підтримки



Основні пріоритети

 Енергоефективність

 Низьковуглецеві технології в енергетиці

 «Розумні міста»



Енергоефективність
Energy Efficiency

Напрям «Енергоефективність» є безпрограшним варіантом

для Європи та корелюється із короткостроковою та

довгостроковою стратегіями ЄС, які спрямовані на поступове

зниження споживання первинної енергії до 2020 та до 2030

року. Дослідницька та демонстраційна діяльність даного

напряму зосереджені на впровадженні енергоефективних

технологій та інновацій в будівництві, промисловості, в

системах опалення та охолодження, створенні нових

енергозберігаючих продуктів та сервісів.



Відкриті конкурси: до 19.01.2017

Назва конкурсу Ідентифікатор, тип дій

Waste heat recovery from urban facilities and re-use to 

increase energy efficiency of district or individual heating 

and cooling systems
Регенерація відхідного тепла від міських об’єктів та повторне 

використання для підвищення енергоефективності систем 

індивідуального та централізованого опалення та охолодження

EE-01-2017

IA – Інноваційні дії

New heating and cooling solutions using low grade 

sources of thermal energy
Нові шляхи вирішення проблем опалення та охолодження із 

використанням низькоякісних джерел теплової енергетики

EE-04-2016-2017

IA – Інноваційні дії

Behavioural change toward energy efficiency through ICT
Зміна поведінки щодо енергоефективності за допомоги ІКТ

EE-07-2016-2017

IA – Інноваційні дії

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html



Назва конкурсу Ідентифікатор, тип дій

Integration of Demand Response in Energy Management 

Systems while ensuring interoperability through Public 

Private Partnership (EeB PPP)
Інтеграція задоволення попиту в системах управління енергією

за умови забезпечення співпраці через державно-приватне

партнерство

EE-12-2017

IA – Інноваційні дії

Valorisation of waste heat in industrial systems

(SPIRE PPP)
Валоризація відходів тепла в промислових системах

EE-17-2016-2017

IA – Інноваційні дії

Bringing to market more energy efficient and integrated 

data centres
Залучення на ринок більш енергоефективних та інтегрованих 

центрів обробки даних

EE-20-2017

IA – Інноваційні дії

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html

Відкриті конкурси: до 19.01.2017



Конкурси, що відкриваються 19.01.2017

Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, кінцевий термін подання

EE-02-2017: Improving the performance of inefficient 

district heating networks

CSA – Дії з координації та підтримки

07.06.2017

EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards 

sustainable energy

EE-09-2016-2017: Engaging and activating public 

authorities

EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and 

promoting deep renovation of buildings

EE-14-2016-2017: Construction skills

EE-15-2017: Increasing capacities for actual 

implementation of energy efficiency measures in 

industry and services

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html



Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, кінцевий термін подання

EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU 

product efficiency legislation CSA – Дії з координації та підтримки

07.06.2017
EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks 

through energy cooperation and mutualised energy 

services

EE-19-2017: Public Procurement of Innovative 

Solutions for energy efficiency

PPI – часткове фінансування державних 

закупівель інноваційних рішень

07.06.2017

EE-22-2016-2017: Project Development Assistance

CSA – Дії з координації та підтримки

07.06.2017

EE-23-2017: Innovative financing schemes

EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market 

investible

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html

Конкурси, що відкриваються 19.01.2017



Низьковуглецеві технології в 

енергетиці
Low Carbon Technologies

Дуже важливим питанням є розроблення та введення на ринок

доступних, економних та максимально ефективних технологічних

рішень, спрямованих на декарбонізацію енергетичної системи.

Науково-дослідна діяльність у цій галузі охоплює: фотогальваніку;

проблематику концентрованої сонячної енергії, енергії вітру,

енергії океану, гідроенергії, геотермальної енергії;

відновлювальні джерела нагрівання та охолодження; зберігання

енергії, біопалива та альтернативних видів палива, зберігання

вуглецю.



Відкриті конкурси: до 26.11.2016

Назва конкурсу Ідентифікатор, тип дій

Social Sciences and Humanities Support for the Energy 

Union
Соціальні науки та гуманітарна підтримка для Енергетичного 

Об’єднання

LCE-31-2016-2017

RIA – Науково-інноваційні дії

Developing the next generation technologies of 

renewable electricity and heating/cooling
Розроблення технологій наступного покоління в сфері 

відновлюваної електроенергії та опалення/охолодження

LCE-07-2016-2017

RIA – Науково-інноваційні дії

New knowledge and technologies
Нові знання та технології

LCE-06-2017

RIA – Науково-інноваційні дії

Друга стадія:

до 22.08.2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html



Конкурси, що відкриваються 20.09.2016

Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, кінцевий термін 

подання

LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling 

smart grids, storage and energy system integration with increasing 

share of renewables: distribution network

RIA – Науково-інноваційні дії

14.02.2017

LCE-04-2017: Demonstration of system integration with smart 

transmission grid and storage technologies with increasing share of 

renewables

IA – Інноваційні дії

14.02.2017

LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration 

of the European energy system
RIA – Науково-інноваційні дії

14.02.2017

LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel 

technologies
RIA – Науково-інноваційні дії

05.01.2017

LCE-21-2017: Market uptake of renewable energy technologies CSA – Дії з координації та підтримки

05.01.2017

LCE-27-2017: Measuring, monitoring and controlling the potential risks 

of subsurface operations related to CCS and unconventional 

hydrocarbons

RIA – Науково-інноваційні дії

05.01.2017



Конкурси, що відкриваються 20.09.2016

Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, кінцевий термін 

подання

LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants RIA – Науково-інноваційні дії

05.01.2017

LCE-29-2017: CCS in industry, including Bio-CCS RIA – Науково-інноваційні дії

05.01.2017

LCE-30-2017: Geological storage pilots RIA – Науково-інноваційні дії

05.01.2017

LCE-35-2017: Joint Actions to foster innovative energy solutions in 

renewable energy technologies
ERA-NET-Cofund

16.02.2017; 07.09.2017

LCE-36-2016-2017: Support to the energy stakeholders to 

contribute to the SET-Plan

CSA – Дії з координації та 

підтримки

16.02.2017

LCE-37-2017: ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Smart 

Local and Regional Energy Networks of the European Energy System 
ERA-NET-Cofund

16.02.2017; 07.09.2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html



Конкурси, що відкриваються 11.05.2017

Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, кінцевий термін 

подання

LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity

IA – Інноваційні дії

07.09.2017

LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water 

consumption of CSP Plants

LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in 

industrial processes

LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html



Конкурси, що відкриваються 11.05.2017

Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, кінцевий термін 

подання

LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy 

devices and arrays development and deployment

IA – Інноваційні дії

07.09.2017

LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal 

systems for retrofitting buildings

LCE-18-2017: EGS in different geological conditions

LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced 

biofuel pathways

LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of 

advanced aviation biofuel

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html



«Розумні міста»
Smart Cities & Communities

Ключовим викликом в даній сфері є розроблення механізмів

забезпечення сталого розвитку міських районів. А це вимагає

нових, ефективних і зручних технологій та послуг, зокрема, в

таких галузях як енергетика, транспорт та ІКТ. Однак, ці рішення

потребують комплексні підходи, причому як з точки зору наукових

досліджень, так і з точки зору розробки передових технологічних

рішень. Передбачається, що фокусування на технологіях

«розумних міст» наддасть комерційні рішення з високим ринковим

потенціалом.



Конкурси, що очікуються

Ідентифікатор, назва конкурсу Тип дій, термін відкриття, 

кінцевий термін подання

SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse 

projects

IA – Інноваційні дії

04.10.2016

14.02.2017

SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based 

solutions in cities

IA – Інноваційні дії

08.11.2016

07.03.2017; 05.09.2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html



Які тематики представляють 

найбільший інтерес?

Енергоефективність
20

Низьковуглецева енергетика
9

"Розумні міста"
4



Корисні посилання

 Secure, Clean and Efficient Energy : 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/secure-clean-and-efficient-energy

 Calls for Proposals : 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op

portunities/h2020/index.html

 European Commission: CORDIS : 

http://cordis.europa.eu/home_en.html

 Шукаєв, С. М. Нові інструменти Програми «Горизонт 2020»: 

інформаційні матеріали / С.М. Шукаєв, Ю.В. Лашина, А.О. 

Романко, О.О. Кізуб // К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 96 с.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://cordis.europa.eu/home_en.html


Національний Контактний Пункт

при НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

http://ncp.kpi.ua

+38 (044) 204 80 19

Адреса:

пр. Перемоги, 37

головний корпус, кімн. 171-4

м. Київ, 03056, Україна



http://ncp.kpi.ua/feedback-ua/



http://ipd.kpi.ua/?page_id=774



Дякую за увагу!


