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Види проектів, що можуть подаватись 

без консорціуму

 European Research Council

 Marie Sklodowska-Curie Actions

 SME Instrument
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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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Умови до консорціуму 

 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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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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Яким є успішний консорціум?

 Щонайменше 3 партнери ― потрібно визначити оптимальну кількість 

партнерів, яка необхідна для виконання завдань проекту

 Партнери повинні мати відповідні компетенції та досвід

 Розподіл завдань між партнерами має бути обґрунтованим, кожен 

партнер повинен виконувати якусь роль у проекті 

 Мультидисциплінарність (залежно від теми)

 Гендерно збалансований консорціум

 Бажано, щоб партнери мали серйозні публікації, близькі до теми 

проекту

 Важливо залучити промисловий сектор (особливо малі та середні 

підприємства), ключових стейкхолдерів (зокрема, органи державної 

влади) та кінцевих користувачів результатів проекту для забезпечення 

належного впливу проекту 6



Основні стратегії пошуку партнерів

 Власні контакти

 Networking на професійних заходах

 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів

 Соціальні мережі

 Національні контактні пункти

 Участь у заходах, які організовує ЄК (інформаційні дні, 

brokerage events тощо)

 Аналіз 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 збирають
багато 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 Європейської Комісії

Funding & tenders

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Пошук партнерів за конкретним напрямом

Транспорт

ІКТ
Енергетика

Навколишнє 

середовище

Здоров’я

Соціальні 

виклики
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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/


15

Портал EURAXESS
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Асоціація учасників програми Дій Марії Склодовської-Кюрі

https://www.mariecuriealumni.eu/

https://www.mariecuriealumni.eu/


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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Спільнота
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Сторінки на Facebook
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Сторінки на 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 

напрями 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/uk/

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


 Мережа НКП України

 Інформація про заходи
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Національний портал Програми «Горизонт 2020»

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

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


Мережа НКП на Порталі ЄК
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
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Національні контактні пункти при 

КПІ ім. Ігоря Сікорського
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6. Участь у заходах, які організовує ЄК
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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 значною мірою залежить від 

інтенсивності вашої самореклами, вашого рівня 

досягнень, можливостей. За наявності цікавих ідей 

ймовірність включення вас до складу консорціуму дуже 

висока.

 У одного партнера проектна ідея зрідка може вирости 

до закінченої заявки. Найчастіше потрібно об'єднати 

кілька ідей, щоб разом вони склали заявку. 28



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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Практика роботи із сайтом 

Європейської Комісії

Funding & Tenders Portal
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Портал до 2019 р.:

Participant Portal
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Новий портал:

Funding & tenders

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


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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Зареєструватись
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Створення аккаунту
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Робота з Порталом
Пошук конкурсів, пошук партнерів, робота із проектною пропозицією
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Профіль організації на Порталі
Де шукати, інформація про участь організації у Програмі «Горизонт 2020»
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Номер PIC організації



Маленькі хитрощі

 Щоб переглянути профіль будь-якої організації, необхідно зайти за 

посиланням:

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-

details/XXX

 XXX — номер PIC організації
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Практичне завдання №1

 Зайдіть на Портал. Знайдіть номер PIC організації — КПІ 

ім. Ігоря Сікорського (5 хв.)

 Перегляньте профіль організації за посиланням 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/ screen/how-to-

participate/org-details/XXX, де XXX — номер PIC (5 хв.)

 Створіть особистий аккаунт на Порталі (10 хв.)
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Пошук конкурсів та партнерів
Як знайти конкурс за конкретною тематикою, як шукати партнерів
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Розділ Робочої програми

Галузь досліджень

Міждисциплінарний пріоритет

Пошук за конкурсом

Конкурс
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Назва конкурсу

Ідентифікатор конкурсу

Пріоритетна галузь

Тип дій
Тип конкурсу

Дата відкриття
Кінцевий термін
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Опис конкурсу

Нормативні документи
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Пошук партнерів

за цим конкурсом

Подання проектної заявки

Здійснюється координатором



61

Інформація про організацію,

яка шукає партнерів
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Expertise request: пошук партнерів у консорціум

Expertise offer: пропозиція доєднатись до консорціуму



Схема заявки на пошук партнера

(Expertise Offer)

 Представлення організації: написати 1-2 речення про 

організацію (чим займається, з ким співпрацює) та про 

команду, якщо вона вже є (який підрозділ, напрям роботи).

 Висловлення зацікавленості у конкурсі: сформулювати у 1-2 

реченнях, чому організація є зацікавленою у проектах за цією 

тематикою, який має досвід за цим напрямом.

 Інформація про можливий внесок у проект: вказати, як само 

організація може посприяти реалізації проекту за цією 

тематикою, які має компетенції та ресурси.
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500 знаків,

включаючи пробіли!!!



Схема заявки на пошук партнера

(Expertise Request)

 Представлення організації: написати 1-2 речення про 

організацію (чим займається, з ким співпрацює) та про 

команду, якщо вона вже є (який підрозділ, напрям роботи).

 Основна ідея проектної пропозиції: сформулювати у 1-2 

реченнях основну ідею майбутнього проекту, не розкриваючи 

деталей.

 Інформація про партнерів, які необхідні в проекті: вказати, 

яких партнерів Ви шукаєте та які компетенції Вам необхідні для 

реалізації проекту, що розробляється.
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500 знаків,

включаючи пробіли!!!



Практичне завдання №2
Робота у командах
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Зразок успішного тексту

(Expertise Offer)

 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!!!



Вдячна за увагу!

КОНТАКТИ

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

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

Відділ координації міжнародної проектної діяльності ДМС

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
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