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Короткий огляд

• Загальні цілі для міжнародного співробітництва з
ЄС у науково-дослідній та інноваційній (R&I)
сферах

• Міжнародне співробітництво в рамках 7РП

• Міжнародна співпраця Україна-ЄС у сфері
досліджень та інновацій (R&I)

• Майбутні перспективи
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Для чого необхідне міжнародне
співробітництво?

• Зростаюча глобалізація науково-дослідних та інноваційних заходів
(включаючи малі та середні підприємства (SMEs) )

• Поява нових R&I держав (BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна
Африка), тощо)

• Важливі соціальні проблеми, які вимагають глобальної співпраці

Ø Уможливлює глобальний доступ до знань та розподіл витрат/завдань

Ø Забезпечує привабливість ЄС для партнерів

Ø Покращує узгодженість та синергію стратегій та програм ЄС та країн-
членів ЄС (подолання фрагментації та дублювання)

З'явились нові механізми для міжнародного співробітництва, які задаються
Лісабонською угодою, Стратегіями ЄС2020 та програмою ЄС “Innovation Union
Flagship Initiative”



Стратегія “Європа 2020”
(ухвалена в березні 2010 року на найближчі 10 років)

Три ключових фактори зростання:

• Розумне зростання
Сприяння розвитку знань, інновацій та освіти

• Стабільне зростання
Підвищення ресурсоефективності

• Загальне зростання
Зменшення рівня безробіття, спрощення процесу здобуття навичок та
боротьба з бідністю

3% ВВП ЄС має бути інвестовано в дослідження та розробки (!)



Стратегія “Європа 2020”
Сім Флагманських Ініціатив

1.Інноваційний союз – переорієнтація науково-технологічної та
інноваційної політики на основні проблеми

2. Рух молоді – підвищення якості та міжнародної привабливості
європейської системи вищої освіти

3. План розвитку цифрових технологій в Європі – Спільний
Цифровий Ринок на основі надшвидкого інтернету

4. Доцільне використання ресурсів в Європі – перехід до
ресурсозберігаючої/низьковуглецевої економіки

5. Індустріальна політика, направлена на глобалізацію
6. План розвитку нових здібностей і збільшенню кількості
робочих місць - модернізація ринку праці
7. Європейська платформа, створена для боротьби з бідністю



Інноваційний Союз – флагманська
ініціатива стратегії “Європа 2020”

Основні заходи:

• Зміцнення бази знань

• Використання інноваційних ідей в товарах та

послугах

• Соціальна та територіальна єдність

• Європейські Інноваційні Партнерства

• Міжнародне співробітництво
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Міжнародне співробітництво:
Основні цілі

• Зміцнення науково-дослідних та інноваційних
переваг і фінансової конкурентоспроможності ЄС

• Розв'язання глобальних соціальних проблем

• Підтримка зовнішніх стратегій ЄС через наукову
дипломатію

Міжнародне співробітництво в сферах R&I: засіб для
досягнення цілей внутрішньої та зовнішньої політики ЄС
на засадах взаємної вигоди та паритету
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7РП: Відкриття та визначення цілей
• Міжнародне співробітництво стало невід'ємною частиною 7РП

– Основний компонент відповідно до тем за програмою
“Співробітництво” – це її загальнодоступність

• Визначення тематичних/географічних цілей:
– Визначення тематичних/конкурсних цілей
– Узгоджені конкурсі
– Європейські та міжнародні програми – напр.: EDCTP (European

and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme),
HFSP (Human Frontier Science Program)

– Ряд додаткових інструментів:
• Об'єднані програми між ЄС та третіми країнами у певних сферах
• Підтримка міжнародних мереж фінансових структур
• Взаємовигідне створення програм фінансування з міжнародними партнерами
(напр.: за напрямком “Здоров'я”)

• Окремий бюджет для заходів координації та підтримки в
рамках програми “Можливості”
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Міжнародне співробітництво:
Країни

Асоційовані в 7РП країни (14 країн)
- такі ж права і обов'язки як і для країн-членів ЄС

Країни-партнери міжнародного співробітництва (ICPC)
- мають право на фінансування на тих самих умовах як і країни-
члени ЄС

- Сусідні країни – країни, які входять до Європейської програми
добросусідства (ENP), включаючи Україну та Косово

- Країни, що розвиваються – країни Африки, Карибского бассейну і
Тихоокеанського регіону, Азія, Латинська Америка

- Країни з економікою, що розвивається – BRICS (Бразилія, Росія, Індія,
Китай, Південна Африка) й інші країни з середнім рівнем прибутку

Промислово розвинуті країни (напр.: США, Канада, Японія, Сингапур)
- фінансуються лише в окремих випадках
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Що означає “асоційовані країни” ?

l

l

l

l

Країни, які підписали угоду з ЄС про

приєднання до 7РП

Повний доступ до 7РП

Фінансовий внесок до бюджету 7РП

Рівні права з державами-членами ЄС



11

Асоційовані країни 7РП

l

l

l

l

l

l

l

Європейська економічна зона (ЄЕЗ): Норвегія,
Ісландія та Ліхтенштейн
Швейцарія (+ РП “Євратом”)
Ізраїль
Туреччина
Країни західної частини Балканського п-ву:
Албанія, Хорватія, КЮРМ, Чорногорія, Сербія,
Боснія та Герцеговина
Фарерські о-ви (після підписання угоди вона
набуде чинності від 1.1.2010)
Запити щодо асоціації: РФ, Україна, Молдова
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•Розвиток стратегічного партнерства як в політичному
(безпека, стабільність), так і в економічному (торгівля,
енергоресурси) напрямах

•Спільне розв'язання глобальних проблем таких як:
зміна клімату, інфекційні хвороби, енергобезпека

•Розбудова за перспективними науково-дослідними
напрямами співробітництва, такими як: транспорт,
інформаційно-комунікаційні технології, біотехнології,
енергетика та навколишнє середовище

Чому R&I співробітництво
ЄС-Східне партнерство має важливе

значення?
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Угоди про науково-технічне
співробітництво

19 (скоро 20) угод ЄС +15 угод ЄВРОАТОМ

Угоди ЄС:
• 6 промислово розвинутих країн (США, Канада, Японія,
Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія)

• 5 BRICS країн (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка)
• 3 Країни з економікою, що розвивається (Аргентина,
Чілі, Мексика)

• 5 (скоро 6) ENP країн (Єгипет, Йорданія, Марокко, Туніс,
Україна; на стадії оформлення знаходиться Алжир)

R&I напрям є також частиною Європейських угод
про співпрацю
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Співробітництво ЄС, направлене на проблему науково-технічної інформації
з країнами східної Європи та центральної Азії (EECA countries):

• Білатеральне
• за допомогою угоди про науково-технічне співробітництво (перша зустріч з
Україною запланована на 23 листопада) - платформи для діалогу з
Державним комітетом

•Регіональне
• Східне партнерство (Вірменія, Білорусія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна
+ країни-члени ЄС)

• ‘4 Платформа’, яка включає в себе R&I  – потреба в збільшенні
кількості ідей від партнерських країн для обговорення R&I питань
• Проектний рівень – INCONet (International Cooperation Network)

Офіційний діалог щодо проблем
науково-технічної інформації



Східне партнерство
— Партнерство, запущене Європейською Комісією у 2008
році, як частина Європейської програми добросусідства, для
стимулювання демократичних процесів, секторальних
реформ, економічного та соціального розвитку в країнах
східної Європи та Кавказу (Вірменія, Азербайджан, Білорусія,
Грузія, Республіка Молдова та Україна).
— Базується на 4-х платформах:
• Платформа 1 – демократія, належне державне управління
та стабільність;
• Платформа 2 – економічна інтеграція та конвергенція з
політикою ЄС;
•Платформа 3 – енергетична безпека;
•Платформа 4 – контакти між людьми.



Східне партнерство 4 Платформа:
Контакти між людьми

— Платформа 4: Контакти між людьми була запущена 9
червня 2009 року.
— Цілі : культура, освіта, науково-дослідна діяльність,
молодь
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Участь в 7РП
• 6% учасників - треті країни
(не країни-члени ЄС або Асоційовані в 7РП країни)

– 5.4% в 6РП

• Оцінюється приблизно у 2.6% від фінансування ЄС
– 2% в 6РП
– Більшість учасників з промислово розвинутих країн приймають участь у проекті
без будь-якого фінансування

• Провідні країни за кількістю партнерів
– Росія
– США
– Китай
– Індія
– Південна Африка
– Бразилія
– Україна
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Міжнародна участь в 7РП:
Огляд за типом акції
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Участь у підписаних Грантових Угодах– Програми “Співробітництво” та “Можливості”
(Травень 2011)
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Програми Співробітництво/Люди : Україна
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Програма “Можливості” та “ЄВРОАТОМ”: Україна
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Фінансування 7РП: Україна
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Показники успішності в 7РП: Україна
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Проекти міжнародного співробітництва

• BILAT-Ukraine: підвищення рівня компетенції, розширення
знань, заохочення участі – додатково до проекту Спільного
офісу підтримки (JSO-ERA)

• ERA-WIDE: Створення типових лабораторій (сусідні країни) –
Україна успішно прийняла участь у двох конкурсах – проекти з
другого конкурсу обговорюються

• Black Sea ERA-NET: Партнерство з/в складі країн-членів ЄС –
схема спільного фінансування і конкурс успішно реалізовані

• EECA and SC/CA INCO-Net: Міжрегіональний діалог, орієнтації
політики співробітництва, заохочення участі, управління та
перевірка міжрегіонального співробітництва
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Інноваційне об'єднання:
Міжнародні цілі

• Зробити внесок в глобальні підходи та рішення для
соціальних проблем

• Забезпечити погодженість національних стратегій
з стратегіями ЄС, а також дій для міжнародного
співробітництва в R&I

• Запровадити єдині правила - стандарти, норми,
державне сприяння, інтелектуальна власність, ринковий
доступ

• Визначити спільні пріоритети країн-членів ЄС в R&I
– спільну/скоординовану позицію
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Програма “Горизонт 2020”
• Поєднує програми 7РП, CIP (Competitiveness and Innovation

Framework Programme) та EIT (European Institute of Innovation &
Technology)

• Для зосередження на проблемах, які вимагають реакції ЄС
• Підвищення якості науково-дослідної бази
• Лідерство в промислових та високоефективних технологіях
• Розв'язання важливих соціальних питань

• З спрощенням
• Загальноприйнятих засобів фінансових схем
• Уніфікованих правил (відповідності, собівартості, звітування, ревізії)
• Єдиний IT портал, загальні структури підтримки

• Покращення взаємодоповнюваності з Структурними
Фондами

• Міжнародний простір – основне направлення всіх частин
проекту “Horizon 2020”

• Попередній бюджет 80 мільярдів євро (constant 2011 prices)
на 2014-2020 роки



Горизонт 2020
* Наступна Рамкова програма, направлена на
дослідження та інновації (2014 - 2020)
• Нова інтеграційна система фінансування, яка включає
фінансування досліджень та інновацій, що на даний
момент реалізується через:
— Рамкову програму з досліджень та технологічного
розвитку (FP)
— Рамкову програму з підвищення
конкурентоздатності та інновацій (CIP)
— Європейський Інститут Інновацій та Технологій
(EIT)
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На шляху до більш стратегічного
підходу

Більш активна та стратегічно продумана участь у міжнародному
співробітництві:

– Спільний інтерес, взаємна вигода, взаємний обмін
– Загальнодоступність спільних заходів + цільові заходи
– Автоматичне фінансування ЄС
– Оптимізуйте рівень та масштаб співпраці
– Підтримуйте стратегічне партнерство та співпрацю на
регіональному рівні

– Покращуйте доповнюваність та синергію між стратегіями та
заходами ЄС та країн-членів

– Розширюйте співробітництво у сфері інновацій
– Покращуйте доповнюваність та синергію з зовнішньою політикою
ЄС та комітетами
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Наступні кроки: ЄС
• Реалізація останніх етапів 7РП – це міст до проекту

“Horizon 2020”
– Більше уваги на інновації, глобальні проблеми
– Збільшено рівень та масштаби заходів міжнародного співробітництва
– Конкурси у 2012 році (приблизно 8 мільярдів євро) і у 2013

(приблизно 12 мільярдів євро) більше ніж будь-коли

• Створення проекту “Horizon 2020”
– Публікація пропозиції у листопаді 2011р.

– Реалізація починаючи з 2014р.

• ERA Framework Communication: Літо 2012
– Включаючи міжнародний простір

• Обговорення стратегії міжнародного співробітництва: осінь
2012 року
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Наступні кроки: Україна
• Збільшити рівень участі в останніх етапах 7РП –
сконцентруватись на програмі “Співробітництво” – приготування
почати вже зараз

• Покращити зв’язок Національних контактних пунктів з
еквівалентними структурами ЄС – зменшити кількість
невідповідних пропозицій (47 на сьогоднішній день) та
підвищити показники успіху

• Успішно завершити проекти ERA-WIDE та IRSES – консорціум
для програми “Співробітництво” ?

• Потенційна допомога через Европейську програму
добросусідства - продовження проекту JSO / заходи,
направлені на розвиток здібностей?

• Розширення меж регіонального діалогу – через програму
східного партнерства - це міст до проекту “Horizon 2020”



Дякуємо за увагу!


