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Пошук партнерів
Стратегії пошуку, партнерські мережі, інформаційні ресурси
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Основні стратегії пошуку партнерів

 Власні контакти

 Networking на професійних заходах

 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів

 Соціальні мережі

 Національні контактні пункти
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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 проєкті, 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 такі як ICT Proposers’ Day, 

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 проєкті.
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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 проєкті.
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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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Соціальні мережі
Групи Facebook, LinkedIn, тощо
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Спільнота LinkedIn
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Сторінки на Facebook
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Телеграм-канал НКП

при КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Пошук партнерів у мережі Twitter
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Пошук партнерів у мережі Twitter
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Пошук партнерів у мережі Twitter



Онлайн-ресурси для

пошуку партнерів
Портал учасників, інформаційні мережі, тощо
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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/


Пошук партнерів за конкретним напрямом
18

Транспорт

ІКТ
Енергетика

Навколишнє 

середовище

Здоров’я

Соціальні 

виклики
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Асоціація учасників програми Дій Марії Склодовської-Кюрі

https://www.mariecuriealumni.eu/

https://www.mariecuriealumni.eu/
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Національні контактні пункти
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Національні контактні пункти
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Національний портал Програми «Горизонт 2020»

http://h2020.com.ua

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

http://h2020.com.ua

http://h2020.com.ua/
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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

http://erasmusplus.org.ua/


Практика роботи із порталом 

Європейської Комісії
Funding & Tenders Opportunities
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Funding & tenders 

opportunities

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?

30

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 проєктні пропозиції

 підписувати угоди

 керувати проєктом протягом 

його життєвого циклу

 реєструватись як експерт для 

надання консультацій
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Зареєструватись



32

Створення аккаунту



33



34



35



36



Домашнє завдання №1:

Зареєструйтесь на Порталі Funding & 

Tenders Opportunities за наведеним 

алгоритмом.
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Робота з Порталом
Пошук конкурсів, пошук партнерів, робота із проєктною 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
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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 проєктної заявки

Здійснюється координатором
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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 проєктах за цією 

тематикою, який має досвід за цим напрямом.

 Інформація про можливий внесок у проєкт: вказати, як само 

організація може посприяти реалізації проєкту за цією 

тематикою, які має компетенції та ресурси.

56

500 знаків,

включаючи пробіли!!!
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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 проєктної пропозиції: сформулювати у 1-2 

реченнях основну ідею майбутнього проєкту, не розкриваючи 

деталей.

 Інформація про партнерів, які необхідні в проєкті: вказати, 

яких партнерів Ви шукаєте та які компетенції Вам необхідні для 

реалізації проєкту, що розробляється.

57

500 знаків,

включаючи пробіли!!!
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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 проєкт: 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!!!
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Зразок успішного тексту

(Expertise Offer)

 Представлення організації: We are the Lab of Buildings 

Energy Performance.

 Інформація про компетентності: We are experienced in 

building energy modeling, thermal comfort modeling, 

daylight modeling, CFD simulations. We took part in the 

harmonization of EN norms on building energy 

performance. We provide educational and accreditation 

services for building energy performance specialists.

 Інформація про можливий внесок у проєкт: We can be 

a scientific partner for the development of building 

energy certification, an expert in building energy 

performance, and a knowledge transfer partner. 
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500 знаків,

включаючи пробіли!!!

59



Зразок проєктної пропозиції

(Expertise Request)

 Представлення організації та проєктної ідеї: The 

research team from Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

is developing the project aimed at reinforcing scientific 

and research capacity in the field of digital security at the 

university.

 Інформація про партнерів, які необхідні в проєкті:

We are looking for European partners, whose area of 

expertise includes: Big Data, Digital Security, Internet 

Privacy, Group Anonymity, Virtual Architecture.

 Інформація про цілі проєкту: The project activities 

target knowledge transfer to improve research excellence 

in the field. 
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500 знаків,

включаючи пробіли!!!
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Домашнє завдання №2:

 Користуючись фільтрами пошуку на Порталі, 

знайдіть конкретний конкурс за тематикою, 

якою Ви займаєтесь або яка Вас цікавить.

 Підготуйте заявку на пошук партнерів для 

цього конкурсу та надішліть її на електронну 

адресу s.shukayev@kpi.ua до 12:00 25 червня.
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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 координації міжнародної проєктної діяльності

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua

