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Чому варто брати участь у міжнародних 
проєктах?

• реалізація власних творчих ідей…

• досягнення міжнародного визнання…

• підвищення професійного рівня…

• кар’єрнє зростання…

• гідна фінансова винагорода…

• розширення контактів із зарубіжними фахівцями…

• знайомство з іншими культурами та країнами...



Чим вам може допомогти відділ 
координації міжнародної проєктної

діяльності?

Оголошення
про актуальні

конкурси проєктів

Підтримка
в пошуку партнерів

Індивідуальні  
консультації 
з усіх питань

Семінари та 
воркшопи 
з проєктної 
діяльності

Інформаційні
матеріали

стосовно 
міжнародних

програм

Допомога
в написанні заявок

Реєстрація
проєктних
пропозицій

для рейтингу НПП

Оформлення
пакетів конкурсних 

документів

Наш сайт: ipd.kpi.ua



Як зареєструвати проєктну пропозицію в 
системі внутрішнього обліку КПІ ім. Ігоря 

Сікорського?



Або за посиланням https://forms.gle/f3GKEspaMZnHZGcL7
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Встановлюємо 
контакти!

Вчимось писати 
проєктні заявки!

Входимо до 
міжнародних 
консорціумів і 

реалізуємо вагомі 
освітні проєкти!

Досягнення 
міжнародного 

визнання у науковій 
сфері!



Результати програми Горизонт 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EU Contributions M 1,03 4,65 4,85 6,19 6,32 10,06 13,62

Participations 35 26 32 48 56 60 65

Signed Grants 27 27 26 34 39 39 47
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Результати участі України у програмі Горизонт 2020 (2014-2020) (*березень 2021)

EU Contributions M Participations Signed Grants

Грантових угод

228

Залучено коштів

(млн. євро)

45,8

Кількість організацій

160



Внутрішні питання: 

❑низький рівень співпраці науки та бізнесу

❑застаріла дослідницька інфраструктура

❑наукові дослідження не спрямовані на завдання реального 

виробництва та промисловості

Зовнішні питання: 

❑труднощі з пошуком партнерів для створення консорціуму

❑відсутність досвіду подачі конкурсної пропозиції

Аналіз реалізації програми Горизонт 2020



Участь університетів України 
у Програми «Горизонт 2020»



Назва проєкту Факультет

UKRAINE (UKraine Replication, Awareness and INnovation based on 
EGNSS)

ІТС, ФММ

TeacHy (Teaching Fuel Cell and Hydrogen Science and Engineering 
Across Europe within Horizon 2020)

ІФФ

KATY (Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for
Humanity)

ФЕЛ, ФІОТ

Electro-Intrusion (Simultaneous transformation of ambient heat and 
undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during 
non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores)

ІЕЕ

AMMODIT (Approximation Methods for Molecular Modelling and 
Diagnosis Tools)

ФПМ

MagIC (Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional 
aspects of spin wave dynamics)

ФМФ

Проєкти КПІ за Програмою ЄС «Горизонт 2020»
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Подання проєктних заявок підрозділами КПІ

Всього заявок – 62.
Підтриманих проєктів – 6.



Що таке програма «Горизонт Європа»?
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Горизонт 2020 vs Горизонт Європа

Горизонт Європа Горизонт 2020

❑ Бюджет. 100 billion euro

❑ Напрями.
Open Science
Global challenges 
Open innovation

❑ Пропозиція на 45 сторінках
Дізнатися більше про novelties у 
проектних пропозиціях

❑ Бюджет. 80 billion euro

Напрями
Excellence Science
Industrial leaderships
Societal challenges

❑ Пропозиція на 70 сторінках

https://euronovia-conseil.eu/en/template-differences-h2020-horizon-europe/
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Як взяти участь у програмі «Горизонт Європа?

Всі конкурси публікуються на порталі можливостей 
фінансування та тендерів (Funding and Tender Opportunities
Portal)

Проєктні пропозиції подаються через цей портал.

Потрібно:

• Знайти конкурс;

• Створити обліковий записна порталі та зареєструвати свою 
організацію;

• Знайти партнерів;

• Подати проєктну пропозицію.



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

Де знайти інформацію про конкурси?
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Де знайти інформацію про конкурси?



Де знайти інформацію про конкурси?

Обираємо 
конкурс зі 

списку



Пошук партнерів через портал
Funding & tender opportunities



Пошук партнерів через портал
Funding & tender opportunities
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Пошук партнерів через портал
Funding & tender opportunities
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We are the Lab of Buildings Energy Performance. 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. We can be a scientific 
partner for the development of building energy certification, an expert in building energy

performance, and a knowledge transfer partner.

Зразок заявки на пошук партнерів (ІЕЕ)

Завдяки поданій заявці команду ІЕЕ запрошено до проєкту RISES 
(Raising Interest in Sustainable Energy Skills in the building sector), 

який було подано у вересні 2020 р.



Наукові групи ІЕЕ:

ІЕЕ-01
Денисюк Сергій 
Петрович

Інтелектуальні енергетичні мережі та 
системи

Енергетичний менеджмент 
інтелектуальних енергоефективних 
систем (SmartGrid) забезпечення 
електричною енергією

ІЕЕ-02
Находов Володимир 
Федорович

Контроль енергоефективності та 
управління режимами 
електроспоживання

Енергетичний менеджмент 
інтелектуальних енергоефективних 
систем (SmartGrid) забезпечення 
електричною енергією

ІЕЕ-03
Попов Володимир 
Андрійович

Сучасні методи керування  систем 
розподілу електричної енергії в 
умовах широкого впровадження 
розосереджених засобів її генерації 
та акумулювання

Моделювання та оптимізація параметрів 
й режимів систем електропостачання 

ІЕЕ-04
Волошко Анатолій 
Васильович

Стандартизація та метрологія 
електроенергетичних мереж та 
систем

Моделювання та оптимізація параметрів 
й режимів систем електропостачання 

ІЕЕ-05
Розен Віктор 
Петрович

Керування режимами 
електроспоживання об’єктами 
виробничої та муніципальної сфери

Управління ефективністю 
енерговикористання процесів об’єктів 
виробничої та муніципальної сфери



Наукові групи ІЕЕ:

ІЕЕ-06
Лебедєв Лев 
Миколайович

Система підвищення рівня  якості  захисту 
електротехнічних об’єктів

Управління ефективністю 
енерговикористання процесів 
об’єктів виробничої та 
муніципальної сфери

ІЕЕ-07
Чермалих 
Олександр 
Валентинович

Система підвищення енергоефективності 
електротехнічних об’єктів

Управління ефективністю 
енерговикористання процесів 
об’єктів виробничої та 
муніципальної сфери

ІЕЕ-09
Зайченко Стефан 
Володимирович

Геомехатронні системи 
ресурсозберігаючих технологій

Мехатронні електромеханічні 
системи і комплекси 
енергоємних виробництв

ІЕЕ-10
Сліденко Віктор 
Михайлович

Адаптивні ударно-хвильові системи
Мехатронні електромеханічні 
системи і комплекси 
енергоємних виробництв

ІЕЕ-11
Дешко Валерій 
Іванович

Інжинірингові дослідження та послуги 
енергетичного менеджменту

Моделювання та аналіз 
теплотехнологічних процесів та 
систем 



Наукові групи ІЕЕ:

ІЕЕ-12
Суходуб Ірина 
Олегівна

Системний енергетичний аналіз та 
моделювання будівель

Моделювання та аналіз 
теплотехнологічних процесів та 
систем 

ІЕЕ-13
Студенець Віктор 
Петрович

Термомолекулярна енергетика
Моделювання та аналіз 
теплотехнологічних процесів та 
систем 

ІЕЕ-14
Гайко Геннадій 
Іванович

Розвиток підземної урбаністики як 
системи альтернативних проектних 
конфігурацій

Формування інженерних 
властивостей порід засобами 
геодинаміки

ІЕЕ-15
Стовпник Станіслав 
Миколайович

Керування геомеханічним станом основ 
для розвитку підземної інфраструктури

Формування інженерних 
властивостей порід засобами 
геодинаміки

ІЕЕ-16
Ремез Наталія 
Сергіївна

Екологічно безпечні геоінженерні 
технології

Екологічно безпечні та 
ресурсозберігаючі технології в 
гірництві 



Наукові групи ІЕЕ:

ІЕЕ-17
Крючков Анатолій 
Іванович

Ресурсозбережні технології в гірництві
Екологічно безпечні та 
ресурсозберігаючі технології в 
гірництві 

ІЕЕ-18
Левченко Олег 
Григорович

Захист працюючих від шкідливих та 
небезпечних виробничих факторів під час 
застосування електродугового 
зварювання та споріднених технологій

Створення методів та засобів 
захисту від шкідливих та 
небезпечних виробничих 
факторів при зварюванні та 
споріднених технологіях 

ІЕЕ-19
Полукаров Олексій 
Ігорович

Оцінка і удосконалення напрямів 
підвищення ефективності управлінської 
діяльності у сфері охорони праці

Створення методів та засобів 
захисту від шкідливих та 
небезпечних виробничих 
факторів при зварюванні та 
споріднених технологіях 

ІЕЕ-20
Третякова Лариса 
Дмитрівна

Сучасні системи електробезпеки та 
безпеки виробничих процесів, у тому 
числі індивідуального захисту

Створення методів та засобів 
захисту від шкідливих та 
небезпечних виробничих 
факторів при зварюванні та 
споріднених технологіях 



Які конкурси будуть відкриті за 
програмою «Горизонт Європа» 

в межах проблематики ІЕЕ?

Конкурси за тематикою ІЕЕ слід шукати 
передусім в межах другого напряму і 
п’ятого кластера:

• Pillar 2: Global Challenges and Industrial 
Competitiveness

↓
• Cluster 5: Climate, Energy and Mobility

↓
• Destinations (тематичні підрозділи): D1-D6

Приклад коду конкурсу:

HORIZON-CL5-2021-D3-02-02
програма

кластер
рік

тематичний
підрозділ

ID конкурсу



Тематичні підрозділи п’ятого кластера
(Destinations):

• Науки про клімат
та перетворення в 
напрямку до 
кліматичної
нейтральності

D1

• Міжсекторальні
рішення стосовно
змін клімату

D2

• Стабільне, безпечне
та конкурентоздатне
енергопостачання

D3

• Ефективне, 
стабільне та 
інклюзивне
використання
енергії

D4

• Екологічно-чисті та 
конкурентоздатні
рішення для всіх
видів транспорту

D5

• Безпечний та 
надійний транспорт 
і послуги розумної 
мобільності для 
пасажирів та товарів

D6

D1 та D2 – конкурси за напрямом
«Клімат»

D3 та D4 – конкурси за напрямом  
«Енергетика»
(в цих двох підрозділах
варто в першу чергу
шукати конкурси за
проблематикою ІЕЕ)

D5 та D6 – конкурси за напрямом  
«Транспорт»



Reinforcing digitalisation related know how of local energy ecosystems
Зміцнення пов'язаних із цифровізацією знань та навичок про місцеві енергетичні екосистеми 

Час проведення: 24 червня 2021 р. – 5 січня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2021-D3-02-11

Бюджет:  до 4 млн. Євро на проєкт; всього буде підтриманий 1 проєкт

Тип проєктних дій: дії координації та підтримки (CSA)

Опис: Конкурс спрямований на розробку програми підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в галузі цифровізації енергетики. 
Проєктні пропозиції повинні передбачати:
✓ орієнтацію на потреби учасників місцевих енергетичних екосистем – зокрема, операторів системи розподілу, спільнот активних 

споживачів енергії та місцевих і регіональних  органів влади;
✓ сприяння розбудові потенціалу членів енергетичних спільнот, а також підтримку громадян у розумінні механізму формування 

енергетичної спільноти;
✓ створення місцевої кластерної організації, що займатиметься питаннями цифрових технологій в енергетиці (зокрема, технлогій

ШІ, Інтернету речей, кібербезпеки, великих даних, граничних обчислень, блокчейну тощо);
✓ забезпечення широкомасштабної підготовки кадрів в усіх країнах-членах ЄС та асоційованих країнах програми «Горизонт 

Європа», а також якомога повніше поширення розроблених навчальних матеріалів серед зацікавлених сторін;
✓ участь у проєктних заходах експертів соціогуманітарної сфери для забезпечення ефективного суспільного впливу проєкту. 

Серед очікуваних результатів проєктів:
✓ зміцнення автономії місцевих енергетичних екосистем заради осягнення децентралізації енергетики та здійснення енергетичного 

переходу;
✓ збільшення кількості учасників гнучких ринків енергії;
✓ компенсація нестачі знань про цифровізацію енергетичних послуг та сприяння підвищенню кваліфікації і професійній 

перепідготовці кадрів в цій галузі;
✓ сприяння створенню мережі зацікавлених сторін, що бажають об'єднати зусилля для проведення публічних закупівель цифрових 

послуг, пов'язаних з енергетикою. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-11


Reinforcing digitalisation related know how of local energy ecosystems
Зміцнення пов'язаних із цифровізацією знань та навичок про місцеві енергетичні екосистеми 

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІЕЕ-01 «Інтелектуальні енергетичні мережі та системи» 
(Денисюк Сергій Петрович);

➔ ІЕЕ-02 «Контроль енергоефективності та управління режимами 
електроспоживання» 

(Находов Володимир Федорович);

➔ ІЕЕ-03 «Сучасні методи керування  систем розподілу електричної 
енергії в умовах широкого впровадження розосереджених засобів її 
генерації та акумулювання»

(Попов Володимир Андрійович)



Smarter buildings for better energy performance
«Інтелектуальніші» будинки для забезпечення кращої енергоефективності

Час проведення: 28 квітня 2022 р. – 6 вересня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2022-D4-01-03

Бюджет:  4-6 млн. Євро на проєкт; всього будуть підтримані 2 проєкти

Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)

Рівень готовності технологій: до TRL 8 (кінець проєкту)

Опис: Метою конкурсу є оптимізація витрат та вдосконалення технологій для прогнозування, оцінювання, моніторингу та управління 
енергетичними характеристиками будинків в режимі реального часу.  

Серед очікуваних результатів проєктів:

✓ розробка більш інноваційних, недорогих, зручних в користуванні та доступних продуктів та систем, що призначені для здійснення постійного 
моніторингу та вдосконалення енергетичних характеристик будинків;

✓ підвищення енергоефективності будинків шляхом оптимізації та інтеграції різних технологій, включно з технологіями, що пов'язані з 
використанням і зберіганням відновлюваних джерел енергії;

✓ розробка «інтелектуальних» продуктів та послуг, які є простими у використанні, підходять для системного застосування і дозволяють досягти 
економії енергії у будинках, енергомодернізація яких є неможливою;

✓ забезпечення високого ступеня відтворюваності розроблених технологічних рішень, що дозволить збільшити кількість будинків з високим 
рівнем «розумної готовності», оснащених «інтелектуальними» енергопристроями та підключених до цифрової інфраструктури.

Деякі сфери діяльності в межах проєктів:

✓ розробка нових або вдосконалення наявних технологічних рішень, які спрямовані на забезпечення системної сумісності в «інтелектуальних» 
будинках (зокрема, сумісності автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями, мереж Інтернету речей тощо);

✓ аналіз інноваційних підходів до забезпечення високого рівня безпеки та захисту приватності при проєктуванні будинків;
✓ демонстрація економічної ефективності рішень зі сфери енергоменеджменту будівель, які базуються на використанні «інтелектуальних» 

технологічних систем та пристроїв (систем прогнозного керування, розумних термостатів, активних датчиків, розумного освітлення тощо).

Кожна з проєктних пропозицій повинна передбачати використання щонайменше трьох демонстраційних майданчиків, які знаходяться в 
різних кліматичних регіонах.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-03


Smarter buildings for better energy performance
«Інтелектуальніші» будинки для забезпечення кращої енергоефективності

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІЕЕ-01 «Інтелектуальні енергетичні мережі та системи» 
(Денисюк Сергій Петрович);

➔ ІЕЕ-02 «Контроль енергоефективності та управління режимами 
електроспоживання» 

(Находов Володимир Федорович);

➔ ІЕЕ-03 «Сучасні методи керування  систем розподілу електричної енергії в 
умовах широкого впровадження розосереджених засобів її генерації та 
акумулювання»

(Попов Володимир Андрійович);

➔ ІЕЕ-12 «Системний енергетичний аналіз та моделювання будівель» 
(Суходуб Ірина Олегівна)



Energy system modelling, optimisation and planning tools
Інструменти для моделювання, оптимізації та планування в енергетичних системах

Час проведення: 10 жовтня 2021 р. – 26 квітня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2022-D3-01-13

Бюджет:  до 6 млн. Євро на проєкт; всього буде підтриманий 1 проєкт

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Опис: Метою конкурсу є забезпечення регіональних, державних та загальноєвропейських органів влади та операторів зв'язку:
✓ придатними до налаштування моделями компонентів енергетичної системи з відкритим кодом, а також інструментами для збірки цих моделей 

компонентів в єдину модель енергетичної системи. Ця модель передбачатиме інтеграцію інфраструктури, яка об'єднує всі енергоносії певного 
географічного регіону, з можливостями статичного та динамічного моделювання;

✓ інструментами з відкритим кодом для кращого планування та оптимізації розвитку відновлюваних джерел енергії та джерел енергії з низьким 
рівнем викидів, а також для вдосконалення енергетичної інфраструктури з орієнтацією на задоволення майбутніх енергетичних потреб певного 
географічного регіону водночас із скороченням загальних інвестицій та експлуатаційних витрат.

Розроблені в межах проєкту багатофізичні моделі компонентів енергосистеми використовуватимуться для моделювання вартості та технічних 
показників цих компонентів. Вони мають  бути параметризовані для того, щоби враховувати клімат та соціо-економічні характеристики відповідного 
географічного регіону, а також мати часовий вимір (враховувати пору року, час доби тощо). Моделі компонентів повинні бути реалізовані за допомогою 
стандартних мов моделювання, бути модульними і охоплювати всі або більшість з таких 9 категорій компонентів:

1) відновлювані джерела енергії; 6) зберігання енергії;
2) невідновлювані первинні джерела енергії;                    7) транспортні трубопроводи та інші елементи інфраструктури та логістики;
3) перетворення невідновлюваної енергії;                          8) лінії електропередачі;
4) виробництво невідновлюваної енергії;                            9) споживачі енергії.
5) перетворення відновлюваної енергії;

Крім моделей компонентів, проєкт має передбачати розробку:
✓ модульного інструменту статичного та динамічного моделювання системи (для інтеграції всіх моделей компонентів в межах одного географічного 

регіону в єдину модель енергосистеми);
✓ на основі моделі енергосистеми – інструменту оптимізації та середньо- і довгострокового планування енергосистеми (для оптимізації шляхів 

розвитку відновлюваних джерел енергії та джерел енергії з низьким рівнем викидів, а також для скорочення витрат);
✓ інструментів візуалізації для підтримки процесів моделювання системи та оптимізації (зокрема, у форматі динамічних теплокарт енергії).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-01-13


Energy system modelling, optimisation and planning tools
Інструменти для моделювання, оптимізації та планування в енергетичних системах

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІЕЕ-03 «Сучасні методи керування  систем розподілу електричної 
енергії в умовах широкого впровадження розосереджених засобів її 
генерації та акумулювання»

(Попов Володимир Андрійович);

➔ ІЕЕ-04 «Стандартизація та метрологія електроенергетичних мереж та 
систем»

(Волошко Анатолій Васильович)

➔ ІЕЕ-11 «Інжинірингові дослідження та послуги енергетичного 
менеджменту»

(Дешко Валерій Іванович)



Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems
Економічно ефективні мікро-ТЕЦ (комбіновані мікроджерела теплової і електричної енергії) 

та гібридні системи опалення
Час проведення: 2 вересня 2021 р. – 23 лютого 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2022-D3-03-08

Бюджет: 3-5 млн. Євро на проєкт; всього будуть підтримані 2 проєкти

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: до TRL 5 (кінець проєкту)

Опис: Проєктні пропозиції, що братимуть участь в конкурсі, повинні передбачати:

✓ розробку нових технологій для мікро-ТЕЦ, що працюватимуть із використанням біомаси, зокрема – для високоефективних 
надкритичних ТЕЦ-систем із вбудованою інтеграцією альтернативних джерел енергії в гібридні системи опалення. Ці технології 
мають сприяти збільшенню загальної частки відновлюваних джерел енергії в енергоспоживанні одно- і багатосімейних 
домогосподарств, а також зменшенню шкідливих атмосферних викидів;

✓ вдосконалення інтеграції сумісних відновлюваних технологій в генератори тепла та електроенергії, які використовуються в одно-
і багатосімейних домогосподарствах. Збільшення привабливості таких технологій та усунення наявних у них недоліків з погляду 
технологічної ефективності, ресурсоємності, економічної ефективності, а також соціально-економічної та екологічної стійкості.

Серед очікуваних результатів проєктів: 

✓ підвищення показників технічної продуктивності, надійності, технічної здійсненності та рівня проникнення технологій 
відновлюваної енергетики на рівні домогосподарств;

✓ забезпечення технологічного лідерства Європи та підвищення конкурентоспроможності європейської промисловості; 
✓ збільшення частки виробництва відновлюваних джерел енергії на рівні споживачів;
✓ підвищення показників соціально-економічної та екологічної стійкості енергетичних систем, що працюють на основі 

відновлюваних джерел енергії, на рівні домогосподарств.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08


Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems
Економічно ефективні мікро-ТЕЦ (комбіновані мікроджерела теплової і електричної енергії) 

та гібридні системи опалення

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІЕЕ-11 «Інжинірингові дослідження та послуги енергетичного 
менеджменту» 

(Дешко Валерій Іванович);

➔ ІЕЕ-12 «Системний енергетичний аналіз та моделювання будівель» 
(Суходуб Ірина Олегівна);

➔ ІЕЕ-13 «Термомолекулярна енергетика»
(Студенець Віктор Петрович)



Sustainable and innovative mine of the future
Стійкі та інноваційні шахти майбутнього

Час проведення: 12 жовтня 2021 р. – 30 березня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06

Бюджет:  до 12 млн. Євро на проєкт; всього будуть підтримані 3 проєкти

Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)

Рівень готовності технологій: до TRL 6-7 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс спрямований на прискорення розвитку інновацій в секторі гірничої промисловості для здійснення цифрового переходу. Проєктні
заходи повинні бути зосереджені на застосуванні і адаптації наявних, а також розробці нових технологій великих даних та штучного інтелекту 
для задоволення потреб гірничого сектору у відповідності до принципів кліматичної нейтральності, які визначені Європейським зеленим 
курсом. Розроблені технологічні рішення мають сприяти підвищенню ефективності процесів та розширенню технічних можливостей на всіх 
етапах ланцюга створення вартості сировинних матеріалів (конкретних мінералів/металів або сировини в цілому), включно з:

✓ етапами розвідки родовищ корисних копалин та отримання дозволу на їх видобуток; 
✓ етапами видобутку корисних копалин, їх збагачення та переробки; 
✓ етапами завершення гірничих робіт та пост-експлуатації шахт.

Серед очікуваних результатів проєктів: 

✓ розробка стійких «інтелектуальних» технологій гірництва для експлуатації мінеральних ресурсів ЄС;
✓ сприяння підвищенню промислової та екологічної безпеки сучасного гірництва, а також рівня його ресурсоефективності, продуктивності та 

екологічної раціональності;
✓ розробка методів, технологій та процесів, спрямованих на цифровізацію та автоматизацію виробництва сировини.

Проєктні пропозиції повинні передбачати використання демонстраційних майданчиків, які знаходяться в різних регіонах ЄС, а також поза його 
межами – якщо доцільність проведення демонстраційних випробувань поза ЄС є очевидною з погляду користі для економіки, суспільства або 
промисловості ЄС.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-06


Sustainable and innovative mine of the future
Стійкі та інноваційні шахти майбутнього

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІЕЕ-14 «Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних 
проєктних конфігурацій» 

(Гайко Геннадій Іванович);

➔ ІЕЕ-15 «Керування геомеханічним станом основ для розвитку підземної 
інфраструктури» 

(Ствопник Станіслав Миколайович);

➔ ІЕЕ-10 «Адаптивні ударно-хвильові системи»
(Сліденко Віктор Михайлович)



❖ Який це тип програми? ➢ Це грантова програма для сприяння кар'єрному розвитку науковців, яка виконується 
в межах напряму «Дії Марії Склодовської-Кюрі» (рамкова програма «Горизонт 2020»)

❖ Хто є координатором? ➢ Національний центр науки Польщі (NCN)

❖ Яким має бути проєкт? ➢ Запропонований заявником проєкт повинен:

✓ бути розрахований на виконання протягом 24 місяців;
✓ відноситися до будь-якої наукової дисципліни в сфері наук про життя, фізичних наук, 

інженерії, соціально-гуманітарних наук або мистецтва;
✓ передбачати застосування новаторського дослідницького підходу

❖ Де можна реалізувати проєкт? ➢ В будь-якій установі, що знаходиться в Польщі, і чия діяльність пов'язана з наукою.
Наприклад: в університеті, науковому інституті, підприємстві науково-технічного профілю тощо.

❖ Хто може взяти участь? ➢ Дослідники довільного віку і громадянства зі ступенем PhD і добрим володінням англійською

❖ Як взяти участь? ➢ Знайти хостову установу в Польщі та майбутнього наукового керівника в цій установі, і спільно 
подати заявку на участь в програмі через електронний портал

❖ Де шукати деталі? ➢ На сторінці програми: https://polonezbis.eu/en/
і в інформаційному бюлетені «Джерело» №260: https://ipd.kpi.ua/260-djerelo/

Грантова програма для науковців
€4500 /місяць +

до €100 тис. на проєкт
ДЕДЛАЙН:

15 грудня 2021

https://polonezbis.eu/en/
https://ipd.kpi.ua/260-djerelo/


Старт: жовтень 2021 року

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proektiv











ЩО МАЄМО ЗРОБИТИ?

Задача мінімум:
Проаналізувати конкурси за програмою «Горизонт Європа» і
підготувати англійською тексти у 500 знаків кожний, в яких буде
яскраво висловлено бажання КПІ брати участь в обраних конкурсах.

Задача максимум: 
Зробити підготовку міжнародних проєктних заявок і виконання
міжнародних проєктів щоденною, рутинною справою співробітників КПІ.
Для чого слід створити (або підсилити) міжнародні офіси при деканах 
факультетів/директорах інститутів, які будуть опікуватися розвитком 
міжнародної проєктної діяльності на системному рівні.



КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171

Департамент міжнародного співробітництва, відділ координації міжнародної проєктної

діяльності

тел./факс: +38 044 204 80 19

тел.: +38 044 204 84 75

s.shukayev@kpi.ua

Сайт відділу: http://www.ipd.kpi.ua

Сторінка відділу координації міжнародної проєктної діяльності в Фейсбук:

https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice 
Телеграм-канал НКП при КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://t.me/NCP_KPI
Сайт НКП при КПІ ім. Ігоря Сікорського: www.ncp.kpi.ua

Вдячний за увагу!

mailto:s.shukayev@kpi.ua
http://www.ipd.kpi.ua/
https://www.facebook.com/InternationalProjectsOffice
https://t.me/NCP_KPI
http://www.ncp.kpi.ua/

