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Онлайн-ресурси для

пошуку партнерів
Портал учасників, інформаційні мережі, тощо
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Інструмент пошуку партнерів 

на Participant Portal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto

p/en/organisations/partner_search.html

Деталі про організацію

Залученість організації

до програм ЄС

Ключові слова

Тематичний розділ

Конкурс

Програма

Назва

організації

Тип

організації

Країна

Місто

Код PIC

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

за запитом «Заклади вищої освіти»



Практичне завдання №1:

Знайти за допомогою інструменту Partner 

Search перелік організацій, які працюють за 

тематикою, яка є предметом вашого 

інтересу, за ключовим словом (наприклад, 

ICT, Health, Energy, Transport, Social, тощо)

* Проаналізувати знайдені організації та 

виділити потенційних партнерів 5
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Partner Search

для конкретного 

конкурсу
https://ec.europa.eu/research/part

icipants/portal/desktop/en/opportu

nities/h2020/index.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


7

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.
8

500 знаків,

включаючи пробіли!!!



Практичне завдання №2:

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

* 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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mailto:s.shukayev@kpi.ua
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Мережа ІКТ для пошуку партнерів Ideal-ist
https://www.ideal-ist.eu/

Пошук партнерів за 

існуючими запитами

Створення власного запиту 

на пошук партнерів 

(потрібна реєстрація!)

https://www.ideal-ist.eu/
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Пошук партнерів в базі даних Ideal-ist
https://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch/

https://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch/
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Форма зв’язку з 

потенційним 

партнером

Коментарі щодо вашої відповідності 

запрошеним навичкам та компетенціям

Коментарі щодо роботи, яка може бути виконана 

вами як потенційним партнером в рамках проекту

Коментарі щодо відповідності вашої 

організацій запрошеним типам партнерів

Короткий опис вашого досвіду участі у програмах ЄС, 

національних програмах, а також - роботи над публікаціями
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Форма зв’язку з 

потенційним 

партнером

Ваші дані

Як ви дізнались про Ideal-ist?



Практичне завдання №3:

Знайти у базі даних Ideal-ist потенційних 

партнерів за тематикою, яка вас цікавить 

або за якою ви працюєте
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Мережа за напрямом «Розумний, зелений та 

інтегрований транспорт»
https://www.transport-ncps.net/partner-search/

Профілі партнерівПошук партнерів

https://www.transport-ncps.net/partner-search/
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Мережа за напрямом «Енергетика»
http://www.c-energy2020.eu/

Пошук партнерів

http://www.c-energy2020.eu/
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Мережа за напрямом «Європа у світі,

що змінюється» (соціальні виклики)
http://www.net4society.eu/public/pss.php

Пошук партнерів

http://www.net4society.eu/public/pss.php
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Мережа за напрямом «Клімат та ефективність

використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали»
http://www.ncps-care.eu/

Пошук партнерів

http://www.ncps-care.eu/
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Мережа за напрямом «Охорона здоров’я»
https://www.fitforhealth.eu/

Пошук партнерів

(потрібна реєстрація!)

https://www.fitforhealth.eu/


Практичне завдання №4:

Користуючись розглянутими ресурсами, 
знайти потенційних партнерів за 
тематикою, яка вас цікавить або за якою ви 
працюєте

* Підготувати власний профіль для 
розміщення на онлайн-ресурсах для пошуку 
партнерів
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Соціальні мережі
Групи Facebook, LinkedIn, тощо
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Офіційна група Програми «Горизонт 2020» у мережі LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/3731775/profile

https://www.linkedin.com/groups/3731775/profile
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Група Програми «Горизонт 2020» для учасників з України
https://www.linkedin.com/groups/3190039/profile

https://www.linkedin.com/groups/3190039/profile
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Сторінка програми Еразмус+ у мережі LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/erasmus-plus-83b0619b/

https://www.linkedin.com/in/erasmus-plus-83b0619b/
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Сторінка Програми «Горизонт 2020» у Facebook
https://www.facebook.com/2020horizon/

https://www.facebook.com/2020horizon/
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Сторінка програми Erasmus+ у Facebook
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
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Сторінка у Twitter-і
https://twitter.com/EU_H2020

https://twitter.com/EU_H2020
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Сторінка у Twitter-і
https://twitter.com/EUErasmusPlus

https://twitter.com/EUErasmusPlus
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Пошук партнерів у Twitter-і



33

Пошук партнерів у Twitter-і



Практичне завдання №5:

Зайти на сторінки Програми «Горизонт 2020» 

та Еразмус+ у соціальних мережах (LinkedIn, 

Facebook, Twitter)
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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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