
РОЗВИТOК МІЖНАРОДНОЇ 
ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

Шукаєв Сергій Миколайович
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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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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
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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.



Заявка кафедри відновлювальних джерел енергії
вже розміщена на порталі

Конкурс: «Сталий розвиток та освітні
аспекти відновлювальної енергетики та 
технологій відновлювального палива»

Термін проведення: 24.06.2021-05.01.2022

Код: HORIZON-CL5-2021-D3-02-02

Сторінка конкурсу Заявка кафедри ВДЕ

КПІ шукає 
партнерів!



ФЕА-01
Щерба Анатолій 

Андрійович

Теорія нестаціонарних 

електрофізичних процесів 

в енергетиці

Розвиток теорії перетворення енергії 

електромагнітного поля та її практичне 

застосування в електротехніці

ФЕА-02
Островерхов

Микола Якович

Електротехнічні системи 

керування в умовах 

невизначеності 

математичної моделі 

об’єкту

Розвиток теорії перетворення енергії 

електромагнітного поля та її практичне 

застосування в електротехніці

ФЕА-03
Бойко Валерій 

Степанович

Перетворювачі 

електричної енергії 

компенсаційного типу

Розвиток теорії перетворення енергії 

електромагнітного поля та її практичне 

застосування в електротехніці

ФЕА-04

Сільвестров 

Антон 

Миколайович

Системи і методи 

цілеспрямованої 

ідентифікації 

електротехнічних об’єктів

Розвиток теорії перетворення енергії 

електромагнітного поля та її практичне 

застосування в електротехніці

ФЕА-05

Бржезицький 

Володимир 

Олександрович

Високовольтні масштабні 

перетворювачі напруги та 

нелінійні обмежувачі 

перенапруг

Електрофізичні процеси при дії сильних 

електричних та магнітних полів та їх 

застосування у високовольтній техніці та 

електротехнологіях

Наукові групи ФЕА:



ФЕА-06
Кирик Валерій 

Валентинович

Інтелектуальні  технології та методи 

прийняття технічних рішень  в 

електроенергетичних системах

Моделі та методи аналізу, 

розрахунку та оптимізації 

електроенергетичних систем і 

мереж

ФЕА-07
Пересада Сергій 

Михайлович

Теорія та практика складних 

електромеханічних систем автоматичного 

керування

Теорія та практика складних 

електромеханічних систем 

автоматичного керування

ФЕА-08

Яндульський 

Олександр 

Станіславович

Дослідження процесів в електроенергетичних 

системах, розробка наукових засад, методів 

та засобів управління для підвищення 

ефективності та надійності роботи 

електроенергетичних систем

Теорія, методи та засоби 

управління електроенергетичними 

системами

ФЕА-09

Дмитренко 

Олександр 

Олексійович

Автоматизовані система збору інформації з 

мікропроцесорних пристроїв РЗА 

Теорія, методи та засоби 

управління електроенергетичними 

системами

ФЕА-10
Банін Дмитро 

Борисович 

Корекція інформаційної бази електричних 

мереж 150/110/35/10(6) кВ і аудит розрахунків 

ЕЕРП для споживачів операторів системи 

передачі/розподілу  електроенергії

Теорія, методи та засоби 

управління електроенергетичними 

системами

Наукові групи ФЕА:



ФЕА-11

Шинкаренко 

Василь 

Федорович

Генетичне передбачення і інноваційний синтез  

складних електромеханічних систем

Структурно-системні дослідження 

в електромеханіці

ФЕА-12
Чумак Вадим 

Володимирович

Методи і засоби оцінки технічного стану та 

діагностики електричних машин

Структурно-системні дослідження 

в електромеханіці

ФЕА-13

Васьковський 

Юрій 

Миколайович

Розробка та удосконалення 

енергозберігаючих електромеханічних систем 

та потужного електрогенеруючого обладнання 

Структурно-системні дослідження 

в електромеханіці

ФЕА-14
Кудря Степан 

Олександрович

Комплекне використання відновлюваних 

джерел енергії

Комплексне використання 

відновлюваних джерел енергії

ФЕА-15
Будько Василь 

Іванович
Акумулювання енергії відновлюваних джерел

Комплексне використання 

відновлюваних джерел енергії

Наукові групи ФЕА:



ФЕА-16

Головко 

Володимир 

Михайлович

Перетворення кунетичної енергії вітру в 

електричну та інші види енергій

Комплексне використання 

відновлюваних джерел енергії

ФЕА-17

Гаєвський 

Олександр 

Юлійович

Прогнозування виробітку електричної 

енергії об'єктами відновлюваної енергетики

Комплексне використання 

відновлюваних джерел енергії

ФЕА-18
Бардик Євген 

Іванович

Аналіз і управління ризиками об'єктів 

електроенергетичних систем

Моделювання і управління режимами 

електричних станцій та підсистем 

електроенергетичних систем

ФЕА-19
Костерєв Микола 

Володимирович

Моделювання технічного стану і управління 

ресурсом електрообладнання 

електростанцій

Моделювання і управління режимами 

електричних станцій та підсистем 

електроенергетичних систем

ФЕА-20

Остапчук 

Олександр 

Володимирович

Дослідження оптимальних режимів 

електричних станцій, їх обладнання і 

підсистем

Моделювання і управління режимами 

електричних станцій та підсистем 

електроенергетичних систем

Наукові групи ФЕА:



Які ще конкурси будуть відкриті за 
програмою «Горизонт Європа» 

в межах проблематики ФЕА?

Конкурси за тематикою ФЕА 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»

D5 та D6 – конкурси за напрямом  
«Транспорт»

За проблематикою ФЕА конкурси 
можна шукати в усіх шести 
тематичних підрозділах п'ятого 
кластера



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 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 соціоекономічні 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?

➔ ФЕА-08 «Дослідження процесів в електроенергетичних системах, розробка 
наукових засад, методів та засобів управління для підвищення ефективності та 
надійності роботи електроенергетичних систем» (Яндульський Олександр 
Станіславович);

➔ ФЕА-02 «Електротехнічні системи керування в умовах невизначеності 
математичної моделі об’єкту» (Островерхов Микола Якович);

➔ ФЕА-06 «Інтелектуальні  технології та методи прийняття технічних рішень  в 
електроенергетичних системах» (Кирик Валерій Валентинович)

➔ ФЕА-14 «Комплекне використання відновлюваних джерел енергії» (Кудря 
Степан Олександрович)

➔ ФЕА-18 «Аналіз і управління ризиками об'єктів електроенергетичних 
систем» (Бардик Євген Іванович)



Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy
Використання відновлюваних джерел енергії в судноплавстві 

з особливою увагою до потенціалу вітроенергетики
Час проведення: 2 грудня 2021 р. – 26 квітня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2022-D5-01-03

Бюджет:  9 млн. Євро / проєкт; всього будуть підтримані 2 проєкти

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: до TRL 5 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс спрямований на розробку стратегій та архітектур енергоефективності для судноплавства, які передбачатимуть використання 
відновлюваної енергії (зокрема, енергії вітру) для регуляції витрат палива та інших енергетичних потреб судна. Серед очікуваних результатів 
проєкту:

✓ підтвердження життєздатності систем генерування енергії та систем допомоги руху суден, які діють на основі відновлюваної енергії, 
акумульованої на борту суден (зокрема, енергії вітру та сонячної енергії), шляхом проведення повномасштабних демонстраційних 
випробувань;

✓ розробка модульних та інших конструкційних рішень для маловитратного та якісного переобладнання наявних суден системами 
енергоефективності на основі відновлюваної енергетики, із розглядом кількох різних типів суден та різних форм відновлюваної енергії;

✓ розробка конструкційних рішень для архітектур управління енергоспоживанням та систем енергоефективності, які будуть 
використовуватися на нових спеціально побудованих суднах – в тому числі, рішень для систем енергоефективності, що передбачатимуть 
забезпечення руху судна повністю за рахунок енергії вітра або забезпечення руху судна із використанням енергії вітра; 

✓ проведення аналізу та підбиття підсумків щодо проблем нормативно-правової регуляції використання відновлюваних джерел енергії в 
судноплавстві та шляхів вирішення цих проблем;

✓ розробка документації, яка окреслюватиме вимоги до професійних кваліфікацій та систему заохочення для екіпажів різних типів суден, 
що використовуватимуть різні форми відновлюваної енергії.

В середній та довгостроковій перспективі результати проєкту мають сприяти широкому впровадженню автоматизованих вітрових технологій у 
морські перевезення на далекі відстані, що наблизить водний транспорт до кліматичної нейтральності. 

Крім систем вітрової енергетики, в проєкті також можуть бути розглянуті інші способи використання джерел відновлюваної енергії, наприклад 
– сонячні електросистеми.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d5-01-03


Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy
Використання відновлюваних джерел енергії в судноплавстві 

з особливою увагою до потенціалу вітроенергетики

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ФЕА-14 «Комплексне використання відновлюваних джерел енергії» 
(Кудря Степан Олександрович)

➔ ФЕА-16 «Перетворення кінетичної енергії вітру в електричну та інші 
види енергій» (Головко  Володимир Михайлович)



Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for mobile and transport applications
Технології наступного покоління для високоефективних та безпечних за конструкцією

акумуляторних систем, що застосовуватимуться в сфері транспорту та пересувної техніки

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

Код: HORIZON-CL5-2022-D2-01-05

Бюджет: 5 млн. Євро / проєкт; всього будуть підтримані 2 проєкти

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: до TRL 5 (кінець проєкту)
Опис: Конкурс передбачає розробку інноваційних технологій для акумуляторних систем, які матимуть застосування в сфері 
транспорту та пересувної техніки і будуть привабливими з погляду технічної та економічної ефективності, а також з погляду 
експлуатаційної та екологічної безпеки. Серед очікуваних результатів проєкту:
✓ розробка акумуляторних технологій нового покоління для електрифікації широкого спектру транспортних засобів та пересувної 

техніки (включно з автомобільним, водним, повітряним та залізничним транспортом, а також позадорожньою мобільною 
технікою);

✓ підтвердження шляхом демонстраційних випробувань підвищеної продуктивності та безпеки розроблених акумуляторних 
систем, з урахуванням щільності потоку енергії, терміну служби акумулятора та інших релевантних показників продуктивності;

✓ розробка нових конструкційних рішень та технологічних процесів для скорочення витрат на виробництво, відновлювальний 
ремонт, демонтаж та переробку акумуляторних систем.

Можливі сфери досліджень в межах проєкту: 
✓ адаптація конструкції акумуляторних систем до наявних інновацій в галузі розробки хімічних складів елементів живлення, 

виведення яких на ринок передбачається у коротко- та середньостроковій перспективі (до таких інновацій відносяться, 
наприклад, вдосконалені літій-іонні елементи живлення, твердотілі елементи живлення та ін.);

✓ розробка нових технологічних рішень (зокрема, в галузі матеріалів акумуляторних систем, механічних конструкцій, 
електричних архітектур, стратегій терморегуляції тощо) для підвищення рівня продуктивності та безпеки акумуляторних 
систем. Наприклад, використання новітніх легких матеріалів з оптимальними тепловими характеристиками для зменшення 
ваги та вдосконалення безпеки акумуляторних модулів; використання нових діелектричних охолоджувальних рідин з 
підвищеними вогнезахисними властивостями тощо; 

✓ аналіз можливостей зменшення вуглецевого сліду процесів виробництва, відновлювального ремонту, демонтажу та 
переробки акумуляторних систем, а також скорочення витрат на ці процеси.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d2-01-05


Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems 
for mobile and transport applications

Технології наступного покоління для високоефективних та безпечних за конструкцією
акумуляторних систем, що застосовуватимуться в сфері транспорту та пересувної техніки

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ФЕА-07 «Теорія та практика складних електромеханічних систем 
автоматичного керування» (Пересада Сергій Михайлович)

➔ ФЕА-15 «Акумулювання енергії відновлюваних джерел» (Будько
Василь Іванович)



Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables
Технологічні інтерфейси між технологіями сонячного палива

та іншими джерелами відновлюваної енергії

Час проведення: 26 травня 2022 р. – 27 листопада 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2022-D3-02-04

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

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: до TRL 4 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс передбачає розробку технологічних інтерфейсів передачі енергії для поєднання технологій сонячного палива 
з іншими джерелами відновлюваної енергії (наприклад, з біоресурсами). Ці джерела повинні на достатньому рівні 
забезпечити живлення процесів конверсії сонячного палива іншими видами відновлюваної енергії, що уможливить 
ефективне та безперервне виробництво відновлюваного палива.

Очікуваний вплив проєктів:

✓ підвищення рівня досконалості європейської наукової бази та забезпечення технологічного лідерства Європи в галузі 
сонячного палива та інших відновлюваних палив, а також створення основ для формування політики в цій галузі;

✓ створення проривних рішень для досягнення економічної незалежності від використання природних копалин шляхом 
поєднання сонячної енергії та інших видів відновлюваної енергії для збільшення обсягів виробництва та розширення 
можливостей зберігання відновлюваного палива. В перспективі це дозволить суттєво скоротити капітальні вкладення та 
операційні витрати в галузі відновлюваної енергетики та забезпечить стабільність і безпеку енергопостачання;

✓ підвищення конкурентоспроможності європейських технологій в галузі сонячного палива та інших відновлюваних палив 
у відповідності до стратегічних цілей ЄС щодо захисту клімату, енергетичної незалежності та економічного росту.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-04


Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables
Технологічні інтерфейси між технологіями сонячного палива

та іншими джерелами відновлюваної енергії

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ ФЕА-14 «Комплексне використання відновлюваних джерел енергії» 
(Кудря Степан Олександрович)

➔ ФЕА-15 «Акумулювання енергії відновлюваних джерел» (Будько
Василь Іванович)

➔ ФЕА-17 «Прогнозування виробітку електричної енергії об'єктами 
відновлюваної енергетики» (Гаєвський Олександр Юлійович)



Digital solutions for defining synergies in international renewable value chains
Цифрові рішення для визначення синергій в міжнародних 

виробничо-збутових ланцюгах  відновлюваної енергії 
Час проведення: 28 квітня 2022 р. – 6 вересня 2022 р.    

Код: HORIZON-CL5-2022-D3-02-01

Бюджет:  3 млн. Євро / проєкт; всього будуть підтримані 3 проєкти

Тип проєктних дій: дослідницько-інноваційні дії (RIA)

Рівень готовності технологій: до TRL 5 (кінець проєкту)

Опис: Конкурс спрямований на розробку інноваційних рішень для здійснення моніторингу та/або моделювання сталого 
виробництва і споживання енергії на основі відкритих даних у режимі реального часу. Конкурс передбачає використання технологій 
прогнозного моделювання та штучного інтелекту для аналізу міжнародних виробничо-збутових ланцюгів відновлюваної енергії, а 
також для підтримки узгодженого процесу прийняття рішень європейськими стейкхолдерами спільно з їхніми міжнародними 
партнерами.
Очікуваний вплив проєктів:
✓ підвищення надійності: 

системних компонентів,
розширених та автоматизованих функцій для аналізу даних, діагностики та виявлення несправностей,
систем прогнозування,
систем управління на основі прогнозних моделей,
допоміжних послуг для підтримки стабільності мережі, 
планування технічного обслуговування,
звітування про технічне обслуговування тощо;

✓ підвищення рівня досконалості європейської наукової бази та забезпечення технологічного лідерства Європи в галузі 
відновлюваної енергії, відновлюваного палива та у відповідних виробничо-збутових ланцюгах, а також створення основ для 
формування політики в цій галузі шляхом розробки інноваційних цифрових рішень;

✓ розробка проривних цифрових рішень для сприяння збільшенню частки відновлюваної енергетики в світовому енергобалансі;
✓ укріплення європейської наукової бази шляхом міжнародного співробітництва, а також збільшення експортного потенціалу 

європейських технологій відновлюваної енергетики і захист європейських політичних пріоритетів в глобальних виробничо-
збутових ланцюгах відновлюваної енергії.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-02-01


Digital solutions for defining synergies in international renewable value chains
Цифрові рішення для визначення синергій в міжнародних 

виробничо-збутових ланцюгах  відновлюваної енергії

Кому варто звернути увагу на цей конкурс?

➔ФЕА-06 «Інтелектуальні  технології та методи прийняття технічних рішень  
в електроенергетичних системах» (Кирик Валерій Валентинович)

➔ФЕА-09 «Автоматизовані система збору інформації з мікропроцесорних 
пристроїв РЗА» (Дмитренко Олександр Олексійович)



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
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