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Конкурси програми «Горизонт Європа» на 2023 рік  
за тематикою ІМЗ 

 

# Код Назва конкурсу Тип 
дій 

Бюджет 
одного 
проєкту 

Кількість 
проєктів, 

що 
будуть 
підтри-

мані 

Орієнтовний 
термін 

проведення 

Коментар 

CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 
(ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА) 

Повні умови конкурсів: https://cutt.ly/2023_2024_Cluster_3 

1 HORIZON-
CL3-2023-
FCT-01-03 

3D printing of weapons, including of 
energetic materials  

«[Запобігання] 3D друку зброї та 
енергоємних матеріалів» 

RIA до €3 
млн.  

1 
29.06.2023 - 
23.11.2023  

 

Конкурс може зацікавити експертів в 
галузі адитивного виробництва 

2 HORIZON-
CL3-2023-
SSRI-01-
04 

Improved safety and security of security 
practitioners operating in hazardous 
environments  

«Підвищення рівня безпеки спеціалістів 
зі сфери безпеки та охорони, які 
працюють у небезпечних середовищах» 

IA до €3 
млн 

1 Один із можливих напрямів проєкту – 
застосування нових легких матеріалів в 
екіпіровці європейських спеціалістів зі 
сфери безпеки та охорони 

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE  
(ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОМИСЛОВІСТЬ І КОСМОС) 

Повні умови конкурсів: https://cutt.ly/2023_2024_Cluster_4 

3 HORIZON-
CL4-2023-
TWIN-
TRANSITI
ON-01-02 

High-precision OR complex product 
manufacturing – potentially including the 
use of photonics  

ІА €5-6 
млн 

8 
01.12.2022 -
20.04.2023 

Можливі напрями проєкту: 
- технології для виробництва 

комплексної продукції; 
- високоточні виробничі технології; 

https://cutt.ly/2023_2024_Cluster_3
https://cutt.ly/2023_2024_Cluster_4
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«Високоточне або комплексне 
виготовлення продукції з потенційним 
застосуванням фотонних технологій» 

- виробництво на основі лазерних 
технологій з гнучкими можливостями 
налаштування 

4 HORIZON-
CL4-2023-
TWIN-
TRANSITI
ON-01-33 

Electrification of high temperature heating 
systems 

«Електрифікація високотемпературних 
систем опалення» 

ІА €12-15 
млн 

3 Конкурс може зацікавити експертів в 
роботі з високотемпературними 
установками, зокрема, промисловими 
печами різних типів 

5 HORIZON-
CL4-2023-
TWIN-
TRANSITI
ON-01-45 

Circular economy solutions for the 
valorisation of low-quality scrap streams, 
materials recirculation with high recycling 
rate, and residue valorisation for long term 
goal towards zero waste  

«Рішення циркулярної економіки для 
валоризації потоків брухту низької 
якості, рециркуляції матеріалів з 
високим рівнем переробки, і валоризації 
залишків [промислових процесів] для 
досягнення довгострокової мети щодо 
нульового рівня відходів» 

RIA €3-6 
млн 

2 Можливі напрями проєктів: 
- Нові технології для 

зменшення/повторного 
використання/переробки відходів і 
побічних продуктів у процесі 
виробництва залізної руди та сталі 
наступного покоління; 

- - Стійке та ефективне управління 
брухтом і переробкою з метою 
виробництва високоякісної сталі зі 
збільшенням кількості брухту. 

6 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-
03(04) 

Technologies for processing and refining 
of critical raw materials 

«Технології обробки та очищення 
критичної сировини» 

IA до €7,3 
млн 

3 Проєкти мають бути спрямовані на 
розробку нових або вдосконалення 
наявних систем технологій обробки та 
очищення критичної сировини 
(мінералів та металів) з метою: 
- більш ефективного вилучення 

сировини з низькоякісних та/або 
складних руд; 

- зменшення відходів; 
- підвищення енергоефективності; 
- зменшення вмісту токсичних 

елементів та сполук в отриманих 
матеріалах. 

7 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-05 

Recycling technologies for critical raw 
materials from EoL products  

IA до €7 
млн 

4 Проєкти мають бути спрямовані на 
розробку ефективних технологій 
переробки і повторного використання 
матеріалів із таких джерел: 
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«Технології переробки критичної 
сировини з продуктів із вичерпаним 
життєвим циклом» 

- відпрацьоване електричне й 
електронне обладнання; 

- транспортні засобі, що вийшли з 
експлуатації; 

- спрацьовані вітряки ; 
- сонячні фотоелектричні системи; 
- відпрацьовані верстати. 

8 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-21 

Innovative methods for safety and 
sustainability assessments of chemicals 
and materials  

«Інноваційні методи оцінки безпеки та 
стійкості хімічних речовин та 
матеріалів» 

RIA €6-8 
млн 

4 Мета проєктів: розробка надійних та 
швидких методів і моделей (зокрема – 
комп’ютерних моделей) скринінгу та 
тестування параметрів безпеки і 
стійкості для щонайменше трьох 
хімічних речовин, груп хімічних речовин 
або матеріалів, які містять обрані 
хімічні речовини, протягом всього 
життєвого циклу цих 
речовин/матеріалів 

9 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-22 

Integrated approach for impact 
assessment of safe and sustainable 
chemicals and materials  

«Інтегрований підхід до оцінки впливу 
безпечних та стійких хімічних речовин 
та матеріалів» 

RIA €3-4 
млн 

4 Мета проєктів: розробка інтегрованих 
підходів до оцінки хімічних речовин або 
матеріалів, які містять обрані хімічні 
речовини, протягом всього життєвого 
циклу за такими аспектами: 
- вплив на здоров’я людини; 
- вплив на навколишнє середовище; 
- соціальна складова сталого розвитку; 
- економічна складова сталого 

розвитку. 

10 HORIZON-
CL4-2023-
TWIN-
TRANSITI
ON-01-11 

Intelligent data acquisition and analysis of 
materials and products in existing built 
works  

«Інтелектуальний збір даних та аналіз 
матеріалів і продуктів у спорудах, які 
вже існують» 

RIA €5-6 
млн 

2 
01.12.2022 -
07.03.2023 

Серед завдань конкурсу: 
- розробка технологій для швидкої 

ідентифікації будівельних матеріалів, 
виробів і деталей, які потенційно 
придатні до вторинного використання, 
у наявних або знесених 
будівлях/спорудах; 

- розробка технологій для швидкої 
оцінки цих матеріалів, виробів і 
деталей стосовно їхнього складу, 
розмірів, маси, технічних та 
механічних властивостей, 
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ефективності експлуатації, безпеки 
для здоров’я людини тощо. 

11 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-32 

Bioinspired and biomimetic materials for 
sustainable textiles 

«Біонатхненні та біоміметичні матеріали 
для стійкого текстилю» 

IA €6-8 
млн 

4 Конкурс для тих, хто займається 
розробкою нових полімерних 
матеріалів із розширеними 
функціональними характеристиками. 

12 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-34 

Advanced (nano and bio-based) materials 
for sustainable agriculture  

«Передові нано- та біоматеріали для 
сталого сільського господарства» 

RIA €6-8 
млн 

4 Метою конкурсу є розробка нових 
систем доставки добрив, біоцидів та 
засобів захисту сільськогосподарських 
культур на основі біо- або 
наноматеріалів та речовин із 
покращеними показниками безпеки та 
функціональної і економічної 
ефективності. 

13 HORIZON-
CL4-2023-
RESILIEN
CE-01-37 

Advanced materials for magnets in 
applications for the New Energies Market 

«Передові матеріали для виробництва 
магнітів, які матимуть застосування на 
новому енергетичному ринку» 

RIA €6-8 
млн 

4 Мета конкурсу: сприяти забезпеченню 
європейської промисловості 
високоефективними магнітами (для 
використання у вітряних турбінах та 
електротранспорті) на основі нових 
матеріалів зі зменшеним вмістом або 
без вмісту рідкісноземельних металів. 

CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 
(КЛІМАТ, ЕНЕРГЕТИКА ТА МОБІЛЬНІСТЬ) 

Повні умови конкурсів: https://cutt.ly/2023_2024_Cluster_5 

 

14 HORIZON-
CL5-2023-
D2-01-01 

Technologies for sustainable, cost-efficient 
and low carbon footprint downstream 
processing & production of battery-grade 
materials  

«Технології для стійкої, економічно 
ефективної і низьковуглецевої обробки 
та виробництва акумуляторних 
матеріалів» 

RIA до €7 
млн 

3 
23.12.2022 -
18.04.2023 

Метою конкурсу є розробка нових, 
енергоефективних та екологічно стійких 
методів виробництва, обробки та 
переробки акумуляторних металів.  
Конкурс зацікавить передусім експертів 
в галузі гідрометалургії. 
 

https://cutt.ly/2023_2024_Cluster_5
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15 HORIZON-
CL5-2023-
D2-02-01 

Advanced materials and cells development 
enabling large-scale production of Gen4 
solid-state batteries for mobility 
applications  

«Розробка передових матеріалів та 
елементів живлення для уможливлення 
великомасштабного виробництва 
твердотільних акумуляторів 4 покоління 
для застосування в сфері мобільності» 

ІА до €8 
млн 

3 
04.05.2023 -
05.09.2023 

Мета проєкту: спираючись на 
результати попередніх європейських 
наукових проєктів, продемонструвати 
можливість масштабування на ринку 
мобільності передових твердотільних 
матеріалів для анодів, катодів, 
електролітів та сепараторів, які 
застосовуються в акумуляторах. 

16 HORIZON-
CL5-2023-
D2-02-02 

New Approaches to Develop Enhanced 
Safety Materials for Gen 3 Li-Ion Batteries 
for Mobility Applications  

«Нові підходи до розробки матеріалів з 
покращеними характеристиками 
безпеки для літій-іонних акумуляторів 
для застосування в сфері мобільності» 

RIA до €5 
млн 

2 Конкурс спрямований на розробку 
безпечніших матеріалів для 
високопродуктивних акумуляторів 
шляхом цілеспрямованої модифікації 
основних компонентів акумулятора: 
катодів, анодів, сепараторів та 
електролітів. 

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL 
(КОНКУРСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ІННОВАЦІЙ) 

Повні умови конкурсів: https://cutt.ly/2023_EIC 

17 HORIZON-
EIC-2023-
PATHFIND
EROPEN-
01-01 

EIC Pathfinder Open 

 

EIC до €3 
млн 

до 60 
Орієнтовний 

дедлайн: 
07.03.2023 

Конкурс з відкритою темою: заявки 
можуть стосуватися будь-якої сфери 
науки та технологій.  
Конкурс має на меті підтримку проєктів, 
що спрямовані на реалізацію ідей щодо 
радикально нових, високоризикових 
наукомістких технологій, які 
знаходяться на низьких рівнях 
готовності (TRL1-4). 
 
 

18 HORIZON-
EIC-2023-
PATHFIND
ERCHALL

EIC Pathfinder Challenge: novel 
technologies for sustainable and inclusive 
built environment  

EIC до €4 
млн 

~7 Тема конкурсу: трансформаційні 
цифрові рішення для сектора 
будівництва, які сприятимуть 
досягненню кліматичної нейтральності і 

https://cutt.ly/2023_EIC


 

6 
D:\Anna-Docs\Сайти\Наради заступників деканів\08-12-2022\04-ІМЗ-конкурси-Горизонт Європа-2023.docx 

6 

ENGES-
01-02 

«Нові технології для побудови стійкого 
та інклюзивного техногенного 
середовища» 

Орієнтовний 
дедлайн: 

18.10.2023 

забезпечуватимуть виробництво 
інклюзивних та високоякісних продуктів. 

Один із можливих напрямів роботи - 
адаптація для сектора будівництва 
новітніх матеріалів з підвищеними 
характеристиками екологічної безпеки, 
в тому числі технічних (engineered 
materials). 

Конкурс має на меті підтримку проєктів, 
що спрямовані на реалізацію ідей щодо 
радикально нових, високоризикових 
наукомістких технологій, які 
знаходяться на низьких рівнях 
готовності (TRL1-4). 
 

19 HORIZON-
EIC-2023-
PATHFIND
ERCHALL
ENGES-
01-04 

EIC Pathfinder Challenge: Responsible 
electronics 

«Відповідальна електроніка» 

EIC до €4 
млн 

~7 Тема конкурсу: розробка нових 
екологічно чистих та функціонально 
ефективних матеріалів для електронної 
промисловості. 

Конкурс має на меті підтримку проєктів, 
що спрямовані на реалізацію ідей щодо 
радикально нових, високоризикових 
наукомістких технологій, які 
знаходяться на низьких рівнях 
готовності (TRL1-4). 
 

 


