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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. 
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Партнери (min 3)4



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.  
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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.
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Два варіанти участі: 
в якості

КООРДИНАТОРА, або ПАРТНЕРА
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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
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Відповідальність партнера

Відповідне ведення документації
Підготовка та подання звітності
Реалізація роботи в рамках проекту
Забезпечити ефективність реалізації проекту
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На думку досвідчених експертів більшість 
відмов у фінансуванні  проектних заявок 
відбувається з двох причин:
 більше 50% відмов - через неяскравість 

проектної ідеї;
 більше 30% відмов - через слабкий склад 

консорціуму.
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Що таке успішний консорціум?
 Щонайменше 3 партнери – доцільно визначити оптимальну 

кількість, яка необхідна для виконання завдань проекту
 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)
 Гендерно збалансований консорціум
 Бажано щоб партнери були відомими науковцями і мали 

публікації, близькі 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
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Що таке успішний консорціум?

відповідність підбору партнерів цілям проекту;
досвід і ентузіазм потенційного координатора;
 зацікавленість в проекті всіх партнерів і відсутність в 

консорціумі прямих конкурентів;
 збалансованість консорціуму за географічним 

розташуванням, досвідом та спеціальними 
знаннями, масштабами організацій;

репутацію всіх партнерів;
наявність мовного бар'єру і культурних відмінностей 

між партнерами;
довіру і бажання довгострокового співробітництва 

між партнерами.
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Причини, через які науковці не беруть 
участь у Програмі «Горизонт 2020»

 Я подавав, але моя пропозиція не була обрана
 Частка успішності занадто низька, щоб подання заявки було варте

витрачених на це зусиль
 Обмежені фінансові/людські ресурси для подання заявки
 Я не дослідник
 Відсутність релевантних моєму дослідженню тематик
 Складності у знаходженні партнерів
 Важко виконати вимоги Програми «Горизонт 2020» до проекту
 Надавання переваги іншим національним або регіональним програмам
 Відсутність схем фінансування, які потрібні для моєї роботи
 Відсутність або недостатня обізнаність щодо Програми «Горизонт 2020»
 Надавання переваги іншим європейським або міжнародним програмам
 Сумніви щодо поширення цінної інформації серед партнерів
 Інше



Причини, через які науковці 
шукають нових партнерів

 Отримання специфічної експертизи з іншої галузі
 Отримання специфічної наукової експертизи у той 

самій галузі
 Залучення потенційних користувачів кінцевого 

результату
 Збільшення географічного охоплення
 Сприяння остаточному комерційному застосуванню
 Залучення специфічної експертизи для інтеграції 

гендерного виміру в дослідницький контент
 Інше



Основні стратегії пошуку партнерів
1. Власні контакти
2. Networking на професійних заходах
3. Онлайн-ресурси для пошуку партнерів
4. Соціальні мережі
5. Національні контактні пункти
6. Участь у заходах, які організовує ЄК

(Інформаційні дні, Brokerage events …)
7. Аналіз баз даних завершених проектів 
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1. Власні контакти

Пошук партнерів для консорціуму 
серед професійних та особистих 
контактів є одним із 
найефективніших способів. Навіть 
якщо партнери майбутнього заявника 
не зможуть або не зацікавляться 
участю в проекті, вони мають власні 
контакти і, можливо, серед них 
знайдеться партнер, який 
приєднається до консорціуму.
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2. Networking на професійних заходах
Професійні та міжнародні заходи, зокрема 
наукові конференції, завжди багато 
збирають зацікавлених у співпраці людей, і 
саме тому це чудова можливість знайти 
потенційних членів консорціуму. Кава-
брейки та неофіційні зустрічі (social events) 
можуть бути ефективно використані для 
спілкування з партнерами.
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3. Онлайн-ресурси для пошуку 
партнерів

Існують численні потужні онлайн-
платформи для цілеспрямованого 
пошуку необхідних партнерів з метою 
створити консорціум у конкретному 
проекті
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Портал учасників



Он-лайн інструкції щодо пошуку 
партнерів

Портал учасників



Портал учасників



https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html

Портал учасників надає 
послугу з пошуку потенційних 

партнерів для участі в 
програмі "Горизонт 2020".

Сервіс використовує існуючі 
дані в базах даних 

Європейської Комісії для 
автоматичного створення 

профілів організації.

22

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


1 Знайти партнерів для 
реалізації ваших ідей
серед учасників минулих
проектів ЄС

2 За ключовим словом або за 
темою минулого конкурсу 
знайти організації-
учасників

3 Виконати пошук за 
географічними
критеріями або за 
типами організацій
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Пошук партнерів за конкретним напрямом

Транспорт

ІКТ
Енергетика Навколишнє 

середовище

Здоров’я

Соціальні 
виклики



Наповнюйте власний профіль!
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Служба пошуку партнерів
за пріоритетом “Нанотехнології, нові матеріали та нові
технології виробництва”
(https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php)

Служба надає можливість 
не лише продивитися 
профайли можливих 
партнерів (без реєстрації), 
але й опублікувати власний 
профайл або пропозицію 
партнерства після 
реєстрації.



4. Соціальні мережі

За допомогою популярних соціальних 
та медіа ресурсів, таких як LinkedIn, 
Twitter, відповідних груп та сторінок у 
мережі Facebook, можна висловити 
свій інтерес до певної тематики й 
зацікавити потенційних партнерів в 
участі у майбутньому проекті.
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29
Спільнота LinkedIn

Найбільша 
офіційна група 

Програми 
«Горизонт 2020» на 

LinkedIn !!!

Група Програми 
«Горизонт 2020» для 

українських 
учасників
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Сторінки на Facebook та Twitter



5. Національні контактні пункти

Національні контактні пункти – це 
високопрофесійні служби підтримки, 
що діють на національному рівні. на 
сайтах відповідних національних 
контактних пунктів можна знайти дані 
про відповідальних за окремі напрямки 
Програми осіб або профілі партнерів у 
певній галузі та запити на пошук 
партнерів.
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Національний портал Програми «Горизонт 2020»
http://h2020.com.ua/

http://h2020.com.ua/


 Мережа НКП України
 Інформація про 

заходи
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Національний портал Програми «Горизонт 2020»
http://h2020.com.ua/

http://h2020.com.ua/
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Портал учасників 
Програми 

«Горизонт 2020»
https://ec.europa.eu/
research/participants
/portal/desktop/en/h

ome.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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36
Національні контактні пункти при 

КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Національний офіс програми Еразмус+ 
http://erasmusplus.org.ua/

http://erasmusplus.org.ua/
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Національний офіс програми Еразмус+ 
http://erasmusplus.org.ua/

 Календар подій
 База даних і новини 

проектів
 Документація

http://erasmusplus.org.ua/
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Enterprise Europe 

Network
https://een.ec.europa.eu/

Європейська мережа підприємств постійно публікує 
велику кількість профайлів міжнародних компаній і 
дослідницьких організацій, ідентифікуючи відповідних 
партнерів, для двостороннього бізнесу, інноваційного і 
технологічного співробітництва.

https://een.ec.europa.eu/


Технологічні запити та пропозиції 
розміщуються в Мережі МСП Європи (EEN)
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Портал EURAXESS
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Асоціація учасників програми дій Марі Склодовської-Кюрі



6. Участь у заходах, які організовує ЄК43



Поради з пошуку партнерів
 Для підготовки відповідного проекту і формування 

консорціуму краще починати пошук відразу після 
того, як оголошена Робоча Програма, де вказані 
тематики підтримуваних проектів.

 Результативність пошуку в значній мірі залежить від 
інтенсивності вашої самореклами, вашого рівня 
досягнень, можливостей. При наявності цікавих ідей 
ймовірність включення вас до складу консорціуму 
дуже висока.

 У одного партнера проектна ідея рідко може 
вирости до закінченої заявки. Найчастіше потрібно 
об'єднати кілька ідей, щоб разом вони склали 
заявку.
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Поради з пошуку партнерів

 Будьте активними - підтримуйте професійні 
зв'язки

 Дізнайтеся про схожі діючі проекти для 
знаходження потенційних партнерів з 
досвідом у даній тематиці

 Розширюйте особисті контакти
 Беріть участь у мережах ЄС з 

можливостями налагодження контактів 
(напр. технологічні платформи)
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Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37,               
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171
Департамент міжнародного співробітництва,
відділ міжнародних проектів
тел./факс: +38 044 204 80 19
тел.: +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua
http://www.ipd.kpi.ua
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