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Національний портал Програми ЄС 

“ГОРИЗОНТ 2020”

http://h2020.com.ua
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http://h2020.com.ua/


Мережа НКП

http://h2020.com.ua/uk/карта-осередків/
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http://h2020.com.ua/uk/карта-осередків/


Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського

програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” за напрямами “Інформаційні та 

комунікаційні технології” та “Клімат та ефективність 

використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали”

http://ncp.kpi.ua
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http://ncp.kpi.ua/
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html

Портал учасників
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Реєстрація на Порталі
Створення аккаунту на Порталі учасників
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Для чого потрібна реєстрація?

Незареєстровані користувачі 

можуть:

 шукати конкурси

 переглядати H2020 Online 
Manual та завантажувати 
документи

 перевіряти, чи зареєстрована 
вже організація

 зв’язуватись із службою 
підтримки та переглядати FAQ
(питання, що найбільш часто 
задають)

Зареєстровані користувачі 

можуть:

 подавати проектні пропозиції

 підписувати угоди

 керувати проектом протягом 

його життєвого циклу

 реєструватись як експерт для 

надання консультацій
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Створення аккаунту
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Практичне завдання №1:

Створити власний аккаунт на Порталі 

учасників
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Робота з Порталом
Пошук конкурсів, пошук партнерів, робота із проектною пропозицією

16



17



18



19



20



Профіль КПІ ім. Ігоря 

Сікорського на Порталі
Де шукати, інформація про участь КПІ у Програмі «Горизонт 2020»
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Представники КПІ ім. Ігоря 

Сікорського на Порталі учасників

LEAR С.І. Сидоренко

Legal Signatory М.З. Згуровський

Financial Signatory Л.Г. Субботіна

Account Administrator С.М. Шукаєв
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/or

ganisations/org_profile.html?&pic=998145715
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Практичне завдання №2:

Зайти у профіль КПІ ім. Ігоря Сікорського 

на Порталі учасників

28



http://ipd.kpi.ua/kpi-pic-code/ 29

http://ipd.kpi.ua/kpi-pic-code/


Пошук конкурсів та партнерів
Як знайти конкурс за конкретною тематикою, як шукати партнерів
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opportunities/h2020/index.html
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Ідентифікатор тематичного блоку

Розділ Робочої програми

Загальний опис тематичного блоку

Фільтри для пошуку конкурсів

Конкурс



33

Назва конкурсу

Ідентифікатор конкурсу

Тип дій

Тип конкурсу

Крайній термін подачі заявки

Бюджет конкурсу

Детальний опис конкурсу
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Пошук партнерів

за даним конкурсом

Подання проектної пропозиції

(здійснюється координатором)

Керівництво по поданню

проектних пропозицій
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Інформація про 

організацію, яка 

шукає партнерів

Опис компетенцій 

організації та їх пропозиції 

щодо тематики конкурсу



Зразок успішного тексту

 Представлення організації: KPI is the largest technical 

university in Ukraine tightly cooperated with research 

institutions, HEIs, SME and industry in both Ukraine and 

EU.

 Висловлення зацікавленості в конкурсі: KPI has vast 

expertise in EU projects, including H2020 projects, and is 

highly interested to join SwafS project.

 Інформація про можливий внесок у проект: In KPI 

there is Sikorsky Challenge Startup School. It is an 

innovation environment assisting creative youth to launch 

their own startups. It has branches all over Ukraine and 

abroad. Sikorsky Challenge can vastly contribute to SwafS

project.
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500 знаків,

включаючи пробіли!!!



Практичне завдання №3:

Користуючись фільтрами пошуку на Порталі, 
знайти конкретний конкурс за тематикою, 
якою Ви займаєтесь або яка Вас цікавить

* За бажанням підготувати інформацію щодо 
зацікавленості в участі у даному конкурсі (500 
знаків, англійською мовою). Для розміщення 
заявки на Порталі учасників, надіслати її на 
електронну адресу s.shukayev@kpi.ua
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Вдячна за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, пр. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кімн. 171/5

Департамент міжнародного співробітництва,

відділ міжнародних проектів

тел./факс: +38 044 204 80 19

тел.: +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua

http://ipd.kpi.ua
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