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Програми, участь в яких передбачає 

створення консорціуму

 HORIZON EUROPE (https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en) – рамкова програма ЄС, 
спрямована на підтримку наукових досліджень, розроблення інноваційних рішень, 
розвиток малого та середнього бізнесу в межах виконання спільних міжнародних 
проєктів та участі в програмах обміну досвіду з країнами Європейського Союзу. 

 EUREKA /Eurostars /Clusters /Umbrellas (www.eurekanetwork.org) -
загальноєвропейська програма співробітництва промисловості та дослідницьких 
організації з 40 європейських країн, спрямована на підвищення глобальної 
конкурентоспроможності та якості життя.

 ЕРАЗМУС+ /КА 2 (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en) – програма 
підтримує мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. 

 LIFE (https://ec.europa.eu/easme/en/life) – інструмент фінансування ЄС для досліджень 
навколишнього середовища та клімату.

 Science for Peace and Security (SPS) Programme
(https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_85373.htm?selectedLocale=en) - сприяє діалогу 
та практичній співпраці між державами-членами НАТО та країнами-партнерами на 
основі наукових досліджень, технологічних інновацій та обміну знаннями в галузях, які 
відповідають стратегічним цілям НАТО та інші.
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Програми, участь в яких не передбачає 

створення консорціуму

 European Research Council (https://erc.europa.eu/) програма підтримки передових 
досліджень в Європі шляхом їх фінансування на конкурсній основі, з огляду на наукову 
значущість цих досліджень.

 Marie Sklodowska-Curie Actions
(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en) – програма підтримки 
мобільності персоналу установ у межах здійснення спільної науково-дослідної або 
інноваційної діяльності, співробітництва освітніх (академічних) та неакадемічних 
установ країн світу.

 EUREKA /Individual projects/ (www.eurekanetwork.org) - загальноєвропейська програма 
співробітництва промисловості та дослідницьких організації з 40 європейських країн, 
спрямована на підвищення глобальної конкурентоспроможності та якості життя.

 INTERNATIONAL VISEGRAD FUND – (http://visegradfund.org) організація, заснована 
урядами країн Вишеградської групи (V4): Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, – для 
сприяння співпраці між країнами V4, а також між регіоном країн V4 та країнами Західних 
Балкан та Східного партнерства.

 SAIA (https://www.saia.sk/en/) - Национальна стипендіальна програма Уряду Словацької 
Республіки та інші.
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Програма «Горизонт Європа»
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Співпраця в рамках програми «Горизонт Європа»

 Консорціум, який подає заявку на участь, складається з:

 3 партнерів мінімум (юридичні особи);

 партнерів з мінімум 3 країн, які є членами ЄС або країн, асоційованих до 
програми «Горизонт Європа»; 

 партнерів, які незалежні один від одного - жодні дві з трьох юридичних осіб 
не можуть бути засновані в одній і тій самій країні ЄС або в асоційованій до 
програми країні.

 Додаткові критерії для консорціуму: 

Консорціум повинен бути збалансованим:

 географічно; 

 політично;

 гендерно;

 за типом установи тощо.
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Консорціум та проєкти співпраці
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Хто має право на фінансування від ЄС?

 будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або в 
асоційованій до програми країні, чи створена відповідно до  
законодавства ЄС;  

 будь-яка міжнародна організація з участю ЄС; 

 будь-яка юридична особа, заснована в третій країні,  визначеній в 
робочій програмі.  

Варіанти участі в проєкті: 
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 КООРДИНАТОР 

 ПАРТНЕР



Роль координатора

 Виконує роль сполучної ланки з Європейською Комісією (ЄК)

 Отримує платежі від ЄК

 Розподіляє платежі між членами консорціуму

 Відповідає за фінансове управління проєктом

 Повідомляє ЄК про розподіл фінансових коштів
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Відповідальність партнера

 Відповідне ведення документації

 Підготовка та подання звітності

 Реалізація роботи в рамках проєкту

 Забезпечення ефективності реалізації проєкту
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На думку досвідчених експертів більшість відмов у фінансуванні  проєктних заявок 
відбувається з

двох причин:

 більше 50% відмов - через недостатню яскравість проєктної ідеї;

 більше 30% відмов - через слабкий склад консорціуму.

Успішний консорціум 

 щонайменше 3 партнери – доцільно визначити оптимальну кількість, яка 

необхідна для виконання завдань проєкту; 

 партнери повинні мати відповідні навички та досвід; 

 розподіл завдань між партнерами має бути обґрунтованим, кожен партнер 

повинен виконувати певну роль у проєкті; 

 мультидисциплінарність (в залежності від теми);

 гендерна збалансованість консорціуму;
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Успішний консорціум 

 залучення промислового сектору (особливо малі та середні підприємства), 

ключових стейкхолдерів (наприклад, органи державної влади) та кінцевих 

користувачів результатів проєкту для забезпечення належного впливу проєкту; 

бажано, щоб партнери були відомими науковцями і мали публікації, близькі до теми 

проєкту; 

 відповідність підбору партнерів цілям проєкту;

 досвід та ентузіазм потенційного координатора; 

 зацікавленість в проєкті всіх партнерів та відсутність в консорціумі прямих 

конкурентів; 

 збалансованість консорціуму за географічним розташуванням, досвідом та 

спеціальними знаннями, масштабами організацій; 

 репутація всіх партнерів; 

 наявність/відсутність мовного бар'єру і культурних протиріч між партнерами;

 довіра і бажання довгострокового співробітництва між партнерами.
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Причини, через які науковці не беруть участь у проєктах 

• Я подавав/ла, 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.

• Ускладнення у знаходженні партнерів.

• Важко виконати вимоги програми до проєктної пропозиції/проєкту.

• Надання переваги іншим національним або регіональним програмам.

• Відсутність схем фінансування, які потрібні для моєї роботи.

• Відсутність або недостатня обізнаність щодо Програми «Горизонт 2020».

• Надання переваги іншим європейським або міжнародним програмам.

• Сумніви щодо доцільності поширення цінної інформації серед партнерів.

• Інше.
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Причини, через які науковці шукають нових партнерів

• Отримання специфічної експерти в іншій галузі.

• Отримання специфічної наукової експерти у тій самій галузі.

• Залучення потенційних користувачів кінцевого результату.

• Збільшення географічного охоплення.

• Сприяння остаточному комерційному застосуванню.

• Залучення специфічної експерти для інтеграції гендерного виміру в дослідницький 

контент.

• Інше.
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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 програми «Горизонт 2020», Дунайської 

транснаціональної програми.

6. Участь у заходах, які організує ЄК

(Інформаційні дні, Brokerage events, В2В events …).

7. Аналіз баз даних проєктів, які завершені.
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1. Власні контакти

Пошук партнерів для консорціуму серед професійних та особистих 

контактів є одним із найбільш ефективних 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 - наукові конференції, 

вебінари завжди збирають зацікавлених у співпраці людей, і саме тому це 

- чудова можливість знайти потенційних 

членів консорціуму. 

Facebook група: https://www.facebook.com/groups/
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3.1 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів 

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

tenders/opportunities/portal/screen/

how-to-participate/partner-search

https://www.ideal-

ist.eu/partner-search-

home

Існують численні потужні онлайн-платформи

для цілеспрямованого пошуку необхідних 

партнерів з метою створення консорціуму для 

конкретного проєкту
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3.2 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів 

https://locatr.cloudapps.cisco.co

m/WWChannels/LOCATR/ope

nBasicSearch.do

https://www.era-min.eu/partner-search

http://partnersearch.ncps-care.eu/other-partner-search-tools
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3.3 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів 

Транспорт

ІКТ
Енергетика

Навколишнє 
середовище

Здоров’я

Соціальні 
виклики
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3.4 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів. SciVal
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3.5 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів. 
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3.6 Онлайн-ресурси для пошуку партнерів. SciVal

https://www.library.kpi.ua/dostup-do-scival/

https://www.library.kpi.ua/
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4.1 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 для участі у 

майбутньому проєкті. 

https://twitter.com/fp9_eu

https://twitter.com/eu_h2020
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4.2 Соціальні мережі

Найбільша 
офіційна група 

Програми 
«Горизонт 

2020» на 
LinkedIn 

Найбільша 
офіційна група 

Програми 
«Горизонт 2020» 

на LinkedIn

Наповнюйте 
власний профіль!
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4.3 Соціальні мережі

https://www.facebook.com/groups/9647

80373706196

https://www.face

book.com/group

s/304777066591

440
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4.4 Соціальні мережі

https://www.facebook.com/InternationalProje

ctsOffice

https://www.facebook.com/groups/hori

zon.europe

https://www.facebook.com/groups/535894383741044
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5.1 Національні контактні пункти

5.2 Національний портал Програми «Горизонт 2020»

Національні контактні пункти – це високопрофесійні служби підтримки, які діють на 

національному рівні. На сайтах відповідних національних контактних пунктів можна 

знайти дані про відповідальних осіб за окремі напрями програм або профілі партнерів 

у певній галузі та запити на пошук партнерів.

https://bit.ly/ncpualinks

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

https://bit.ly/ncpualinks
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http://erasmusplus.org.ua/

5.3 Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Календар подій
База даних і новини проєктів
Документація

 Календар подій
 База даних і новини 

проєктів
 Документація

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

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/ 



5.5 Технологічні запити та пропозиції розміщуються 

в Мережі МСП Європи (EEN)
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5.6 Портал EURAXESS

https://euraxess.ec.europa.eu/

https://euraxess.ec.europa.eu/partnering



5.7 Портал «Funding & tender opportunities»

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-

participate/1/2

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

tenders/opportunities/portal/screen/home
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5.8 Портал «Funding & tender opportunities»



33

5.9 Портал «Funding & tender opportunities»
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-

search

5.10 Портал «Funding & tender opportunities». 

Пошук партнерів
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5.11 Портал «Funding & tender opportunities». 

Пошук партнерів
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5.12 Портал «Funding & tender opportunities». 

Пошук партнерів



 Віртуальна платформа для поширення ключових функціональних 
результатів (Key Exploitable Results) проєктів, що були реалізовані в 
рамках 

дослідницько-інноваційних програм ЄС

 Програми ЄС, для яких використовується платформа:

• FP7 (Сьома рамкова програма);

• Horizon 2020;

• Horizon Europe (з 2021 року)

 Платформа почала функціонувати 22-24 вересня 2020 року, під час 
Європейських днів науки та інновації

 Посилання:

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform

5.13 Horizon Results Platform



Поради з пошуку партнерів

 Для підготовки відповідного проєкту і формування 

консорціуму краще починати пошук відразу після 

оголошення про конкурс.

 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 проєктна ідея рідко може 

сформуватися як цілісна заявка. Найчастіше потрібно 

об'єднати кілька ідей.
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 Будьте активними - підтримуйте професійні зв'язки

 Дізнайтеся про схожі діючі проєкти для знаходження 

потенційних партнерів з досвідом у даній тематиці

 Розширюйте особисті контакти

 Беріть участь у мережах ЄС з можливостями 

налагодження контактів (наприклад, технологічні 

платформи)
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Поради з пошуку партнерів



Контакти:

ПЯТОВА Анжела В'ячеславівна, керівник

Національного контактного пункту програми 

ЄС «Горизонт 2020» за напрямом «Клімат, оточуюче середовище, ефективність 

використання ресурсів та сировини».

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

кімн. 171,   головний корпус,

тел. робочий: +38(044)-204-80-19 

тел. мобільний: +38(097)-311-36-70

e-mail: a.piatova@kpi.ua

Facebook група: https://www.facebook.com/groups/964780373706196

Facebook сторінка: https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice
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Бажаю гарного дня!

mailto:a.piatova@kpi.ua

