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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



6

Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"

Функцію

"консультанта" за 

широким

спектром питань

може відігравати

веб-ресурс,

створений в 2020

році силами ДМС,

– "Інтермозаїка"

https://intermozaika.kpi.ua/
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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

16 березня 2021

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



19



20



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.



ІПСА-01 Зайченко Юрій 
Петрович

Гібридні нейронні мережі глибокого 
навчання та їх застосування  в 
прогнозування та медичній діагностиці

Сучасні технології та 
методи обчислювального 
інтелекту

ІПСА-02 Макаренко 
Олександр 
Сергійович

Математичне моделювання природних, 
технічних та соціо-економічних систем

Математичне 
моделювання

ІПСА-03 Осауленко
Вячеслав
Миколайович

Нові нейромережові моделі Нові принципи 
нейромереж

ІПСА-04 Самородов Євген 
Львович

Прикладні геоінформаційні системи Прикладні 
геоінформаційні системи

ІПСА-05 Панкратова 
Наталія 
Дмитрівна

Розробка теорії та методів, що засновані 
на методології сценарного  аналізу, 
методах поглибленої аналітики 
слабоструктурованих даних, великих 
обсягів даних, та їх застосування до 
розв’язання міждисциплінарних задач 
різної природи

Розробка теорії та методів 
системного аналізу та їх 
застосування до 
розв’язання 
міждисциплінарних задач 
різної природи

Наукові групи ІПСА:



Які конкурси будуть відкриті за 
програмою «Горизонт Європа» 

в галузі прикладного системного аналізу?

Конкурси з прикладного системного 
аналізу можна шукати, зокрема, в межах 
Другого напряму і Четвертого кластера:

• Pillar 2: Global Challenges and Industrial 
Competitiveness

↓
• Cluster 4: Digital, Industry and Space 

↓
• Destinations (тематичні підрозділи):

DATA, TWIN-TRANSITION,
HUMAN,                RESILIENCE, 
SPACE, DIGITAL-EMERGING 



Робоча програма за 

напрямом «Цифрові 

технології, промисловість 

та космос» доступна за 

посиланням:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-

2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-7-digital-industry-and-

space_horizon-2021-2022_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf


Тематичні підрозділи четвертого кластера
(Destinations):

• Технології даних 
і обчислювальні 
технології 
світового рівня

DATA

• Людиноорієнтований
та етичний розвиток 
цифрових і 
промислових 
технологій

HUMAN

• Цифрові та проривні 
технології, які є 
конкурентоздатними 
та відповідають цілям 
Європейського 
зеленого курсу

DIGITAL-
EMERGING

• Кліматично-
нейтральне, 
циркулярне та 
цифровізоване
виробництво

TWIN-
TRANSITION

• Розширення ступеня 
автономії в ключових 
стратегічних 
виробничо-збутових 
ланцюгах для розвитку 
стійкої промисловості

RESILIENCE

• Відкрита стратегічна 
автономія в розвитку та 
використанні глобальних 
космічних інфраструктур, 
послуг, програмних 
застосунків і даних 

SPACE

Ці три підрозділи 
безпосередньо пов'язані з 
тематикою ІКТ  

➔

➔

В цих трьох підрозділах теж 
можна знайти конкурси, що 
відповідають проблематиці 
наукової діяльності ІПСА



Слід пам'ятати, що крім кластера “Digital,
Industry and Space” (Цифрові технології,
промисловість та космос) конкурси, які
будуть цікавими для науковців ІПСА, можна
також шукати в інших розділах програми
«Горизонт Європа», адже використання
методів прикладного системного аналізу буде
доцільним у виконанні багатьох конкурсних
завдань.



Trustworthy AI tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression
Надійні інструменти штучного інтелекту для прогнозування ризиків 

виникнення та/або прогресування хронічних неінфекційних захворювань
Час проведення: 6 жовтня 2021 р. – 1 лютого і 6 вересня 2022 р. (два етапи) 

Код: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage

Бюджет:   €6 млн./проєкт; всього будуть підтримані 10 проєктів

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Опис: Метою конкурсу є розробка та випробування нових надійних інструментів штучного інтелекту, які застосовуватимуться для 
оцінки та прогнозування ризику виникнення захворювання та/або ризику прогресування захворювання після постановки діагнозу. Ці 
інструменти враховуватимуть генетичні та фенотипові особливості пацієнтів, а також особливості їхнього способу життя, стресогенні
чинники роботи та навколишнього середовища, соціально-економічні та поведінкові характеристики та інші важливі аспекти, що 
впливають на стан здоров'я людини. Завдяки цьому розроблені інструменти уможливлять застосування персоналізованого підходу до
профілактики хронічних неінфекційних захворювань та розладів. 

Серед очікуваних результатів проєктів:

✓ ефективне використання вже наявних високоякісних даних, які стосуються стану здоров’я людини і походять з різних джерел 
(наприклад, з електронних медичних карт, реєстрів тощо) та/або генерація нових високоякісних даних для розробки 
інструментів ШІ, що застосовуватимуться для прогнозування ризиків виникнення та/або ризиків прогресування захворювань;

✓ визначення показників для оцінки технічної надійності розроблених інструментів ШІ, зокрема – для оцінки точності, 
стабільності, відтворюваності та узагальнення результатів прогнозування, які будуть отримані за допомогою цих інструментів;

✓ визначення критеріїв для оцінки ефективності розроблених інструментів ШІ з погляду їхньої здатності до поліпшення показників 
стану здоров'я пацієнтів, а також з погляду здатності цих інструментів до розширення можливостей застосування індивідуальних 
стратегій профілактики;

✓ валідація розроблених інструментів ШІ шляхом демонстрації їхньої практичної здійсненності та/або шляхом техніко-
економічного дослідження цих інструментів у середовищах кінцевих користувачів та/або у реальних умовах. Оцінка ефективності 
розроблених інструментів порівняно із сучасними стандартами клінічної практики.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-01-04-two-stage


Trustworthy AI tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression 
Надійні інструменти штучного інтелекту для прогнозування ризиків 

виникнення та/або прогресування хронічних неінфекційних захворювань

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІПСА-01 «Гібридні нейронні мережі глибокого навчання та їх 
застосування в прогнозування та медичній діагностиці»

(Зайченко Юрій Петрович)

➔ ІПСА-03 «Нові нейромережеві моделі»
(Осауленко Вячеслав Миколайович)



Надійні інструменти штучного інтелекту для прогнозування ризиків 
виникнення та/або прогресування хронічних неінфекційних захворювань

Trustworthy AI tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression

За результатами пошуку в базі наукових публікацій 

Google Scholar:

B. Chapaliuk and Y. Zaychenko, "Review of Semi-Supervised Learning Methods 
for Medical Computer-Aided Diagnosis Systems," 2020 IEEE 2nd International 
Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2020, pp. 1-4, doi: 
10.1109/SAIC51296.2020.9239210.

B. Chapaliuk and Y. Zaychenko, "Deep Learning Approach in Computer-Aided 
Detection System for Lung Cancer," 2018 IEEE First International Conference on 
System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2018, pp. 1-4, doi: 
10.1109/SAIC.2018.8516856.



Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem 
Створення екосистеми навколо Європейського електронного 

формату обміну медичними записами 
Час проведення: 6 жовтня 2021 р. – 21 квітня 2022 р.

Код: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-05

Бюджет:   €2 млн./проєкт; всього буде підтриманий 1 проєкт

Тип проєктних дій: дії координації та підтримки (CSA)

Опис: Метою конкурсу є підтримка інноваційної, сталої та конкурентоздатної на індустрії охорони здоров’я Європи. Проєктні заходи повинні 
бути спрямовані на забезпечення сумісності електронних медичних записів в усіх країнах ЄС у відповідності до Рекомендації Європейської 
Комісії про Європейський електронний формат обміну медичними записами (Recommendation on EEHRxF), 2019. Уніфікація системи 
електронних медичних записів зробить можливим безпроблемне перенесення даних про стан здоров'я пацієнтів і матиме позитивний вплив 
на ефективність лікування. 

Серед очікуваних результатів проєктів:
✓ створення та підтримка готової до масштабування інфраструктури цифрових інновацій в галузі охорони здоров'я у відповідності до 

принципів Європейського електронного формату обміну медичними записами (EEHRxF). Опрацювання функціональних та технічних 
специфікацій для кожної з інформаційних сфер цієї інфраструктури (зокрема, сфери медичних зображень, виписок з історії хвороби, 
результатів лабораторних аналізів тощо);

✓ за допомогою згаданої інфраструктури EEHRxF – демонстрація практичної здійсненності сумісних цифрових рішень, що призначені для 
використання приватними особами, дослідниками, службами охорони здоров'я та трудовими колективами в різних країнах, які охоплює 
Єдиний цифровий ринок ЄС;

✓ побудова та підтримка загальноєвропейської екосистеми стейкхолдерів в галузі цифрової охорони здоров'я шляхом забезпечення 
широкого застосування у практиці інфраструктури EEHRxF, зміцнення співпраці між різними суб'єктами інноваційної діяльності в галузі 
цифрової охорони здоров'я, а також забезпечення скоординованості управлінських рішень в цій сфері на рівні міністерств та інших 
державних органів;

✓ створення нормативної бази для подальшого використання громадської інфраструктури цифрових інновацій в галузі охорони здоров'я 
(опрацювання технічного завдання цієї інфраструктури, правил та процедур її функціонування, навчальних матеріалів та  методичних
рекомендацій для розробників, медичних працівників, полісімейкерів, підприємців та інших категорій осіб, що користуватимуться цією 
інфраструктурою, тощо).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-05


Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem 
Створення екосистеми навколо Європейського електронного 

формату обміну медичними записами 

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІПСА-01 «Гібридні нейронні мережі глибокого навчання та їх 
застосування в прогнозування та медичній діагностиці»

(Зайченко Юрій Петрович)



Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem 
Створення екосистеми навколо Європейського електронного 

формату обміну медичними записами 

За результатами пошуку в базі наукових публікацій 

Google Scholar:

Zaychenko Y, Hamidov G. Medical Images of Breast Tumors: Classification with 
Application of Hybrid CNN–FNN Network. Innnovative Smart Healthcare and 
Bio-Medical Systems 2020 Dec 27 (pp. 195-209). CRC Press.

Petrenko, Anatolii, et al. "Designing Security of Personal Data in Distributed 
Health Care Platform." Technology Audit and Production Reserves, vol. 4, no. 2, 
2018, pp. 10-15, doi:10.15587/2312-8372.2018.141299.



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:  6 млн. Євро / 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?

➔ ІПСА-02 «Математичне моделювання природних, технічних та соціо-
економічних проблем» 

(Макаренко Олександр Сергійович)

За результатами пошуку в базі наукових публікацій 

Google Scholar:

Lazarenko SV, Makarenko AS. Computational Complexities of Modeling of Dynamical 
Systems with Anticipation. Journal of Automation and Information Sciences. 2019;51(4).



AI for human empowerment 
Штучний інтелект для розширення людських можливостей

Час проведення: 23 листопада 2021 р. – 5 квітня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-01

Бюджет:   €4 млн./проєкт; всього будуть підтримані 4 проєкти

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: TRL 2-3 (на початку проєкту) → TRL 4-5 (кінець проєкту)

Координатор конкурсу: Європейське партнерство зі штучного інтелекту, даних та робототехніки 

Опис: Конкурс спрямований на досягнення нового рівня взаємодії між системами штучного інтелекту і людиною. Зокрема, в межах 
конкурсу передбачається спрямування дослідницьких зусиль на розширення можливостей машинного сприйняття, машинної 
візуалізації та здатності систем ШІ до партнерської співпраці з людьми заради досягнення спільних цілей. 

Проєкти повинні бути зосереджені на забезпеченні таких очікуваних результатів (принаймні однієї позиції з двох):

✓ розвиток змішаних людино-машинних ініціатив, що спрямовані на розширення людських можливостей. В проєктах слід 
застосовувати підходи, які поєднують в собі найважливіші знання та уміння систем ШІ та їхніх користувачів. Розгляду 
підлягають такі проблеми, як спільна (shared) та «ковзна» (sliding) автономія в питаннях людино-машинної взаємодії, регуляція 
реактивності та плавності такої взаємодії, а також забезпечення прозорості, сумлінності та інтуїтивності використання систем ШІ.
В підготовці проєктних пропозицій слід відштовхуватися від розуміння, що системи ШІ повинні підлаштовуватися під потреби 
та можливості користувачів на основі аналізу, розуміння та передбачення людської поведінки та очікувань – а не навпаки;

✓ розробка надійних гібридних систем підтримки прийняття рішень, що включатиме опрацювання підходів до застосування 
змішаного та «ковзного» методу прийняття рішень, інтерпретації контекстів, управління невизначеністю, прозорого 
прогнозування, забезпечення надійної та людиноорієнтованої моделі планування та прийняття рішень, використання 
розширених (augmented) методів прийняття рішень тощо. Ключовим орієнтиром має бути забезпечення принципів прозорості, 
сумлінності, технічної точності та надійності в системах підтримки прийняття рішень. Проєкти також повинні передбачати 
розробку стратегій валідації для оцінки якості прийняття рішень в соціально-технологічних системах з використанням засобів ШІ.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-human-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=AI%20for%20human%20empowerment%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,310


Штучний інтелект для розширення людських можливостей
AI for human empowerment

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІПСА-03 «Нові нейромережеві моделі»
(Осауленко Вячеслав Миколайович)



AI for human empowerment 
Штучний інтелект для розширення людських можливостей

За результатами пошуку в базі наукових публікацій 

Google Scholar:

N. D. Pankratova and N. I. Nedashkovskaya, "A decision support system for 
evaluation of decision alternatives on basis of a network criteria model," 2017 
IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 
(UKRCON), 2017, pp. 830-835, doi: 10.1109/UKRCON.2017.8100363.

Bidyuk Petro, Terentiev Oleksandr and Prosyankina-Zharova Tatyana "Dynamic 
processes forecasting and risk estimation under uncertainty using decision 
support systems," 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and 
Computer Engineering (UKRCON), 2017, pp. 795-800, doi: 
10.1109/UKRCON.2017.8100355.



New technologies for acquiring in-situ observation datasets to address climate change effects
Нові технології для отримання наборів даних локальних спостережень

заради подолання наслідків зміни клімату
Час проведення: 28 жовтня 2021 р. – 15 лютого 2022 р.    

Код: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-07

Бюджет:  €3 млн./проєкт; всього будуть підтримані 6 проєктів

Тип проєктних дій: інноваційні дії (IA)

Рівень готовності технологій: до TRL 6-8 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс має на меті розробку інноваційних технологічних рішень в галузі вимірювань та випробувань, великих даних та інформаційно-
комунікаційних технологій для забезпечення збору ключових параметрів на підставі даних локальних (in-situ) вимірювань. Розроблені 
технологічні рішення повинні уможливити інтегровану асиміляцію даних спостережень та даних моделювання, що є необхідною умовою 
ефективної боротьби з негативними наслідками зміни клімату у важкодоступних місцевостях, місцевостях з екстремальними фізичними 
умовами та місцевостях, які є критично важливими з погляду забезпечення безпеки людського здоров'я і життя. 

Проєкти повинні бути зосереджені на отриманні таких очікуваних результатів (принаймні чотирьох позицій з семи):

✓ зниження вартості проведення локальних спостережень;
✓ розширення географічного охоплення спостережень та продовження тривалості рядів спостережень; 
✓ розробка, випробування та валідація нових технологій локальних вимірювань у важкодоступних місцевостях;
✓ створення спеціальних технічних протоколів для забезпечення валідації, сумісності та синхронізації процесів в системах локального та 

дистанційного зондування у відповідності до вимог Глобальної системи спостережень за планетою Земля (GEOSS) та програми 
«Коперник»;

✓ налагодження співпраці з постачальниками даних спостережень за навколишнім середовищем, щоби забезпечити усунення наявних 
прогалин та підвищити ефективність процесів передачі даних;

✓ побудова послідовних бізнес-моделей, які передбачатимуть участь представників промислового сектора, наукових центрів та кінцевих
користувачів, і забезпечуватимуть стійкість та стабільність розроблених систем;

✓ зміцнення локального компоненту Глобальної системи спостережень за планетою Земля, програми «Коперник» та Спільної ініціативи 
Європейської Комісії та Європейського космічного агентства з досліджень Земної системи (EC-ESA initiative on Earth system science), а 
також вдосконалення технологій локальних спостережень, щоби вони могли належним чином доповнювати космічні спостереження, які
заплановані в межах майбутніх місій програми «Коперник».

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-governance-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Geo;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Нові технології для отримання наборів даних локальних спостережень
заради подолання наслідків зміни клімату

New technologies for acquiring in-situ observation datasets to address climate change effects

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІПСА-04 «Прикладні геоінформаційні системи» 
(Самородов Євген Львович)



New technologies for acquiring in-situ observation datasets to address climate change effects 
Нові технології для отримання наборів даних локальних спостережень

заради подолання наслідків зміни клімату

За результатами пошуку в базі наукових публікацій 

Google Scholar:

Makarenko, O.S., Klestova, Z.S., Levkov, S.P. and Samorodov, E.L., 2017. 
Monitoring, analysis of impact of farming on water resources of transregional, 
country, regional and local levels with the use of GIS, modeling and cloud 
approach. Pure water. fundamental, applied and industrial aspects, p.44.



Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), 
reducing complexity and presenting insights in understandable way 

Методи використання даних та знань для отримання надзвичайно точних результатів (включно з  аналізом, 
прогнозуванням та підтримкою прийняття рішень), зниження рівня складності 

та представлення висновків у зрозумілій формі 
Час проведення: 23 листопада 2021 р. – 5 квітня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01

Бюджет:  €8-12 млн./проєкт; всього будуть підтримані 3 проєкти

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: TRL 2-3 (на початку проєкту) → TRL 4-5 (кінець проєкту)

Опис: Метою конкурсу є вдосконалення автоматизованих методів вилучення сенсу з даних та наведення висновків на підставі даних у дуже 
швидкий та/або дуже точний спосіб для оптимізації процесів прийняття рішень (наприклад, в сфері антикризового менеджменту, прогнозного 
технічного обслуговування тощо) або для оптимізації процесів планування дій. Також умови конкурсу передбачають демонстрацію позитивного 
впливу розробок, які будуть запропоновані в межах проєктів, на суспільство, життя людей, економіку або навколишнє середовище.

Проєктні дії повинні бути спрямовані на використання т.зв. «екстремальних даних» (тобто даних, що вирізняються принаймні однією з таких 
характеристик: надзвичайний обсяг, швидкість, варіативність, комплексність, різноманітність, багатомовність, розсіяність джерел,
розрідженість, рідкісність тощо) для розширення меж можливостей таких сучасних технологій:

✓ аналітики даних –> в напрямі збільшення прозорості, надійності, гнучкості, цілеорієнтованості та інтуїтивності, а також в напрямі 
розробки методів об'єднаної аналітики розподілених/децентралізованих даних;

✓ прогнозування –> в напрямі підвищення точності прогнозів, збільшення прогнозного періоду та/або в напрямі забезпечення якомога 
повнішого врахування чинників невизначеності;

✓ моделювання –> в напрямі підвищення точності відтворення та моделювання реальних явищ і систем, в напрямі мінімізації екологічного 
впливу імітаційних моделей та/або в напрямі зменшення вартості створення імітаційних моделей (за потреби, із використанням технологій 
доповненої реальності);

✓ візуалізації –> в напрямі забезпечення інтерактивності та створення сприятливих умов для міжлюдської взаємодії, а також в напрямі 
забезпечення кращої доступності та інтуїтивної зрозумілості комплексних явищ для людей з різними потребами, зацікавленнями та
досвідом шляхом поєднання візуальних та невізуальних елементів та/або технологій доповненої реальності.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-data-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=%22scenario%20analysis%22;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), 
reducing complexity and presenting insights in understandable way 

Методи використання даних та знань для отримання надзвичайно точних результатів (включно з  аналізом, 
прогнозуванням та підтримкою прийняття рішень), зниження рівня складності 

та представлення висновків у зрозумілій формі 

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ІПСА-05 «Розробка теорії та методів, що засновані на методології 
сценарного аналізу, методах поглибленої аналітики 
слабкоструктурованих даних, великих обсягів даних, та їх 
застосування до розв’язання міждисциплінарних задач різної 
природи» 

(Панкратова Наталія Дмитрівна)



Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), 
reducing complexity and presenting insights in understandable way 

Методи використання даних та знань для отримання надзвичайно точних результатів (включно з  аналізом, 
прогнозуванням та підтримкою прийняття рішень), зниження рівня складності 

та представлення висновків у зрозумілій формі 

За результатами пошуку в базі наукових публікацій 

Google Scholar:

Pankratova, N., Gorelova, G. and Pankratov, V., 2019, October. System approach 
to assessing of the quantitative and qualitative characteristics of information. 
In Proceedings of the XI International Scientific Conference Communicative 
Strategies of the Information Society (pp. 1-6).



❖ Який це тип конкурсу? ➢ Це конкурс на отримання фінансування для третіх сторін в межах програми «Горизонт 2020».

❖ Хто є організатором? ➢ Міжнародний консорціум BonsAPPS (Італія, Іспанія, Польща, Швейцарія, Швеція).

❖ Яким має бути проєкт? ➢ Проєкт повинен бути розрахований на виконання протягом 5 місяців і мати на меті розробку
програмних рішень на базі ШІ для вирішення одного з 10 завдань:

❖ Хто може взяти участь? ➢ Фізичні особи (розробники ПЗ, дослідники ШІ тощо – індивідуально  або в групах до 5 осіб);
юридичні особи (університети, наукові установи, підприємства тощо). 
Конкурс є відкритим для українських учасників.

❖ Як взяти участь? ➢ Зареєструватися на порталі Fundingbox і заповнити проєктну заявку.

❖ Коли спливає дедлайн? ➢ 2 листопада 2021 р. о 18:00 за київським часом.

❖ Де шукати деталі? ➢ На сторінці конкурсу: https://bonsapps-1oc-ai-talents.fundingbox.com/

РОБОТОТЕХНІКА

1. запобігання зіткненням для 
мобільних роботів

2. виділення ключових слів у 
мовленні

Конкурс проєктів для фахівців 
в галузі штучного інтелекту

ВИРОБНИЦТВО

3. виявлення дефектів у 
виготовлених деталях та 
продуктах

4. виявлення положення 
об’єктів у виробничих 
просторах

АВТОПРОМИСЛОВІСТЬ

5. відстеження погляду водія

6. відстеження положення тіла 
водія

7. розпізнавання жестів водія

ЗДОРОВ’Я

8. віддалене відстеження 
функцій організму

9. відстеження пульсу

10. оцінка параметрів 
людського тіла на підставі 
RBG-зображень

Бюджет: 
до €70 тис. 

/проєкт

https://bonsapps-1oc-ai-talents.fundingbox.com/


Старт: 1 жовтня 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/

