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Горизонт 2020
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і 

інновацій
 1 січня 2014 – 31 грудня 2020
 Бюджет: 78,8 70 млрд. євро
 Об'єднання трьох програм: Сьома 

Рамкова програма досліджень(FP7), 
Програма  конкурентоспроможності та 
інновацій (CIP), Європейський інститут 
інновацій та технологій ((EIT)

 Дворічні Робочі Програми (конкурси)
 Інноваційний підхід: від наукових 

досліджень до впровадження 
 Фокус: на соціальні проблеми, що 

стоять перед суспільством 
 Спрощений доступ: для всіх компаній, 

університетів, інститутів країн ЄС і за 
межами.



Горизонт 2020 : 2014-2020
Суспільні виклики (Societal 
Challenges): 29, 7  млрд. євро 
 Охорона здоров’я, демографічні зміни та 

добробут
 Безпека продуктів харчування, стійке 

сільське та лісне  господарство, морські 
дослідження та біоекономіка

 Безпечне, чисте та раціональне 
використання енергії

 Раціональний, «зелений» та інтегрований 
транспорт

 Клімат, ефективне використання ресурсів 
та сировини

 Самодостатні, інноваційні та захищені 
суспільства. 

Лідерство у промисловості(Industrial 
Leadership): 17 млрд. євро

• Інформаційно - комунікаційні 
технології;

• Нанотехнології; новітні матеріали; 
передові виробничі технології;

• Біотехнологія; 
• Космічні технології;
Доступ до  ризикового фінансування 
для інвестицій в дослідження та 

інновації; 
Інновації  та МСП

Передова наука (Excellent Science): 24,4 млрд. Євро
• Європейська Рада  з Досліджень  (ERC)

• Нові та виникаючі технології (FET) 

•Марія Складовська Кюрі

•Науково-дослідна інфраструктура

Європейський Інститут інновацій та технологій (EIT) 2,7 млрд. євро

+  Спільний Дослідницький Центр (Joint Research Centre )
EURATOM 1,6 млрд.євро (2014-2018 )+770 млн. євро (2019-2020 )
Non-nuclear direct actions of the Joint Research Institute 

Выступающий
Заметки для презентации
Three priorities Excellent science2. Industrial leadership3. Societal challenges

https://ec.europa.eu/jrc/


Перші два роки реалізації 
Горизонт 2020

Результати України

274 конкурси:
383 організації з України взяли участь у підготовці
604 проектні пропозиції
•61 проекти  з 67 учасників 
•Сума:  11,9 млрд. Є (підписано угоди)



3 Інтернет ресурси Горизонт 2020 

• RESEARCH on EUROPA  policy context
http://ec.europa.eu/research

• PARTICIPANT PORTAL  interactions with participants
http://ec.europa.eu/research/participants/

portal

• CORDIS  dissemination of results
http://cordis.europa.eu
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http://ec.europa.eu/research
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
http://cordis.europa.eu/


Правові рамки

EU/EURATOM 

TREATY

FRAMEWORK 
PROGRAMMES 
(EU/Euratom)

SPECIFIC PROGRAMMES

RULES FOR 
PARTICIPATION

(EU/Euratom)

Grant 
AgreementOther relevant 

EC Regulations
FINANCIAL 

REGULATION/
Implementing Rules

INTERNATIONAL 
AGREEMENTS

WORK PROGRAMMES

Rules on  
evaluation and 

selection 
procedures

&
Calls for proposals

Rules on 
financial 
capacity

Выступающий
Заметки для презентации
The set of proposals for "Horizon 2020" fully supports the Europe 2020 strategy,which identified research and innovation as central to achieving the objectives ofsmart, sustainable and inclusive growth based on the EU and EURATOM Treaties. Treaty on the Functioning of the European Union, and in particularTreaty establishing the European Atomic Energy Community, The set of proposals for "Horizon 2020" fully supports the Europe 2020 strategy,which identified research and innovation as central to achieving the objectives ofsmart, sustainable and inclusive growth based on the EU and EURATOM Treaties. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL lays  down the rules for the participation and dissemination in 'Horizon 2020.The basic financial and legal rules for Horizon 2020 are defined on the one hand in the EU Financial Regulation (FR), and on the other hand in the Horizon 2020 Rules for Participation.The Regulation on the rules for the Participation and Dissemination in Horizon 2020 (Rules for Participation) lays down specific rules for funding under Horizon 2020 as well as for the dissemination and exploitation of results. The rules apply to all parts of Horizon 2020. They define for example key concepts, funding schemes and funding rates, legal entities eligible for funding, rules concerning calls for proposals and evaluation processes, refundable costs and the treatment of intellectual property rights. The Financial Regulation (FR) of the European Union defines the principles and procedures governing the establishment and implementation of the EU budget and the control of the European Communities' finances. The FR is complemented by so-called rules of application which include detailed technical provisions.



Правила участі

REGULATION (EU) No 1290/2013 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 11 December 2013 laying down the rules for 
participation and dissemination in "Horizon 2020 -
the Framework Programme for Research and 
Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation 
(EC) No 1906/2006 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/l
egal_basis/rules_participation/h2020-rules-
participation_en.pdf



H2020 legislation
 H2020 Framework Programme — Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament 

and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - The Framework 
Programme for Research and Innovation (2014-2020) (OJ 347, 20.12.2013, p. 104). 

 Euratom Research and Training Programme (2014-2018) — Council Regulation (Euratom) 
No 1314/2013 of 16 December 2013 on the Research and Training Programme of the 
European Atomic Energy Community (2014-2018) complementing the Horizon 2020 – The 
Framework Programme for Research and Innovation (OJ L 347, 20.12.2013, p. 948). 

 H2020 Specific Programme — Council Decision 2013/743/EU of 3 December 2013 
establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The Framework 
Programme for Research and Innovation (2014-2020) (OJ L 347, 20.12.2013, p. 965). 

 Rules for Participation (RfP) — Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament 
and of the Council of 11 of December 2013 laying down the rules for the participation and 
dissemination in Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation 
(2014-2020) (OJ L 347, 20.12.2013, p.81). 

 Financial Regulation (FR) — Regulation (EC, Euratom) No 966/2012 of the European 
Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the 
general budget of the European Union (OJ L 298, 26.10.2012, p.1). 

 Rules of Application (RAP) — Commission Regulation (EC, Euratom) No 1268/2012 of 29 
October 2012 on the rules of application of l Regulation (EC, Euratom) No 966/2012 of the 
European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general 
budget of the Union (OJ L 298, 26.10.2012, p.1).



Horizon 2020 Model Grant Agreement
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/refere

nce_docs.html
Specific models

General 
Model Grant 
Agreement

ERC MGAs

SME 
instrument 

MGAs

Co-fund
MGAs

Marie-
Sklodowsk

a Curie 
MGAs

Выступающий
Заметки для презентации
Grant AgreementsA Grant Agreement is the contract signed between the coordinator and the European Commission (or a relevant Agency, such as REA, the Research Executive Agency). It defines, among other things, the action, grant amounts and eligible costs, the rights and obligations of the parties, reporting and auditing. The Grant Agreement follows a template prepared by the European Commission services, the Model Grant Agreement. There is also a commented version of it, the Annotated Model Grant Agreement. All documents can be found on the Participant Portal, in the reference document section. 



Робоча програма. Work programme
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/
h2020-wp1617-food_en.pdf



Співробітництво між Україною та ЄС у 
сфері науки і технологій

 Угода між Україною та Європейським Співтовариством 
про наукове і технологічне співробітництво

 Угода між Україною та Європейським Союзом про участь 
України в програмі ЄС «Горизонт 2020» (2014-2020)

20 March 2015, Signature of the Agreement between Ukraine and the 
European Union on the participation of Ukraine in the Union programme 
Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation 
15 July 2015 has been ratified by Parliament 
17 August 2015 entered into force
15 July 2015, Agreement for S&T Cooperation between Ukraine and the 
EU was renewed for next 5 years period



УГОДА
між Україною та Європейським Співтовариством про 
наукове і технологічне співробітництво



MUST KNOW: Законодавство України

 Постанова Національного банку України «Про 
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України від 14.09.2016 № 386» щодо 
звільнення від обов’язкового продажу валютних кошт 

 Постанова Кабінету Міністрів України, N 579, 12.08.2015
«Про затвердження Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність», Положення про умови 
матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на 
навчання та стажування» 

 Постанова Кабінету Міністрів України, № 98, 02.02. 2011 
«Про суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у 
відрядження підприємствами, установами та організаціями, 
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів»

 ПКУ, Бухгалтерського облік за законодавством України: 
Амортизація
etc

Выступающий
Заметки для презентации
Participants shall comply with national legislation, regulations and ethical rules inthe countries where the action will be carried out. This means that any participants must be familiar, more to the rules of the relevant EU program, with the national legislation on the productive hours numeration, business trips expenses rules, national monetary rules including your Institution Bank monetary regulations. Regarding the ethics, where appropriate, participants shall seek the approval of the relevant national or local ethics committees prior to thestart of the action.Generally, any participant must indicate how the proposal meets national legal and ethical requirements of the country inwhich the research is performed.



Умови участі

Загальні умови:

• мінімальна кількість учасників: 
три юридичні особи з трьох 
різних країн членів ЄС (MS) чи 
асоційованих країн (АС)
одна юридична особа в

 ERC, 
 mobility programme
 SME instrument

• Відповідність проектної 
пропозиції  основним вимогам 
та критеріям конкурсу

•

28 MSs
+
ACs
•Iceland 
•Norway 
•Albania 
•Bosnia and Herzegovina 
•the former Yugoslav 
Republic of Macedonia 
•Montenegro 
•Serbia 
•Turkey 
•Israel 
•Moldova 
•Switzerland 
•Faroe Islands 
•Ukraine
•Armenia
•Georgia

додаткові умови формуються у 
відповідності до робочої 
програми чи спеціальної 

програми (включаючи і кількість, і 
країни-учасниці) 



Що фінансується?

Бюджет Горизонт 2020 розрізняє 4 
основні види витрат:
Прямі витрати на персонал
Субконтракт
Інші прямі витрати
Непрямі витрати
Також можливі інші категорії витрат, 
що залежить від виду і
фінансової схеми проекту.
Більшість прямих витрат 
рахуються як реальні витрати 
(якщо не вказано інше). У деяких 
випадках може бути використана 
єдина ставка.
Непрямі витрати 
відшкодовуються у розмірі 25% 
від прийнятних прямих
витрат, що залежить від виду 
проекту.



Основні критерії (Evaluation Criteria )

Review of the European Neighbourhood 
Policy 

БУТИ ЕКСПЕРТОМ ЄК

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des
ktop/en/experts/index.html

Досконалість Ефективність впровадження Внесок 

Якість 



Головні кроки

 1. Стратегія
 Define to what extent participating in an EU research and innovation 

project can be part of your organisation’s?
 2. Робоча Програма та тематика (Work Programme and 

topics)
 3. Партнери
 4. Написання та оформлення проектної пропозиції
 5. Подання (Create an account on the Participant Portal to submit 

your proposal online before the deadline)

Выступающий
Заметки для презентации
 



Participant Portal- Портал учасників
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/home.html

 На цьому сайті ви можете знайти відповідну 
інформацію щодо фінансування науково-
дослідних та інноваційних проектів програм 
ЄС:
• Горизонт 2020, 2014-2020 - рамкова 
програма з досліджень та інновацій
• Сьомому рамкову програму (FP7) 2007-
2013

 і програму конкурентоспроможності та 
інновацій (CIP)

 Для незареєстрованих користувачів
• пошук фінансування
• керівні правила щодо фінансування і 
правові документи
• переглянути, якщо організація вже 
зареєстрована
• послуги підтримки (НКП), відповіді на 
питання 

 • направити заявку
• підписати грант
• управляти вашим проект протягом усього 
циклу

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


partner search services Participant Identification Code (PIC)

ЯК БРАТИ УЧАСТЬ 
ПРАВИЛА, ДОКУМЕНТИ, РЕЄСТРАЦІЯ…

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.ht
ml

http:h2020.com.ua
Покрокові довідники

Выступающий
Заметки для презентации
Отримати інформацію про  можливості  фінансування (Портал  учасників)�http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html�- Конкурси/ Тематика/Робочі програми�- Інструкції  та керівництвоа  щодо  оформлення заявки на фінансування та�управління проектами протягом усього  циклу.Отримати підтримку  Мережа НКП (NCP Network) Національні контактні центри надають інформацію та індивідуальні рекомендації по Горизонт 2020.  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html�чи online Research Enquiry  Service    http://ec.europa.eu/research/enquiries. Знайти партнерів��

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Пошуки партнерів

- Партнери попередніх та діючих проектів
- Служба пошуку партнерів CORDIS
- Мережа NCPs’ 
- Міжнародні наукові заходи
- Базу даних CORDIS проектів підтриманих ЄК (РП6/7)
- Партнерські заходи
- LinkedIn Groups
Etc. Рекомендації на українській мові

http://h2020.com.ua

Выступающий
Заметки для презентации
Prepare a convincing document that describes your organisation and competences, what you can bring to a consortium and which call(s) you are targeting. Be clear about your expertise and how you can contribute to a project.Tap into your professional network. Some of your professional acquaintances may be planning to submit a proposal.Set up a profile on a partner search site. * These are domain-specific websites dedicated to Horizon 2020 calls for proposals – such as Ideal-IST for ICT and Net4Society for Social Sciences and Humanities – or on the CORDIS partner search tool.Follow LinkedIn Groups related to Horizon 2020 where partner searches are published occasionally, or let your network know about your partner search.Solicit your NCP. Your National Contact Point can distribute your search to their European counterparts.Participate in brokerage events. For certain calls, Europe-wide or local brokerage events are organised where participants can pre-arrange meetings and talk to a large number of potential consortium partners in a short time.                      * 



Як побудувати успішний консорціум 

 Поясніити вашу ідею ясно та переконливо, продемонструйте
компетенції та компетенції, які ви шукаєте в потенційних
партнерах.

 Продемонструвати відмінне знання тематики, здатність та 
готовність до реалізації європейського проекту, а також ваші
управлінські навички та особисті якості.

 Проаналізувати свою професійну мережу
 Оопублікувати запит щодо пошуку партнерів на спеціалізованих

сайтах, свєму власному сайті або на LinkedIn.
 Перевірити минулі проекти ЄС у Вашій галузі. 

Выступающий
Заметки для презентации
Make sure you are on target – during the proposal phase, coordinators are not encouraged to contact the European Commission, but it is still possible to obtain clarification on doubts you might have concerning the general scope of the call. National Contact Points can ask questions on the behalf of proposal coordinators. Questions should, however, be general and concern the interpretation of the call text. European Commission Project Officers (staff in charge of calls) are reluctant to answer questions that are very specific to one Horizon 2020 proposal.



Планування проектної пропозиції



Формування проектної пропозиції



Часові рамки отримання фінансування 
(Time To Grant)

Max TTG  8 місяців
5 місяців інформування всіх 
учасників про результати 
оцінки
3 місяці підпис Угоди про 
надання гранту (GA)

No more negotiations:
each proposal evaluated 'as it is',
not as 'what could be';
Legal entity validated in parallel.
No more paper:
e-communication & e-signature of grants.

Выступающий
Заметки для презентации
Use of Grant AgreementsActual costs



PIC 
Participant  Identification Code 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/searchorg

Інструкція на 
українській мові

h2020.com.ua



http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_us
ermanual.pdf

Подання пропозиції 
Proposal submission



КОНКУРСИ
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/
horizon-2020-work-programme-2016-2017-published

Конкурси Горизонт 2020 на 2016-2017
роки
Європейською Комісією опубліковано 
конкурси Горизонт 2020 на наступні два 
роки з бюджетом майже 16 млрд €. 
Робочі програми доступні на Порталі 
учасників:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon
2020/en/news/horizon-2020-work-
programme-2016-2017-published

Выступающий
Заметки для презентации
The Participant Portal provides all information needed for responding to a call: its opening and closing dates, its overall budget, the relevant Work Programme and all other documents related to the call. Calls can be searched and filtered using various parameters, such as open, closed or forthcoming calls as well as keywords. Another way to learn about open or forthcoming calls is to consult the Work Programme of a specific domain.



Тематичні пріоритети, конкурси



Безпека продуктів харчування, стійке сільське та 
лісне господарство, морські та водні дослідження 
та біоекономіка
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-
sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water

Основні виклики
•Нагодувати 9 мільярдів людей до 2050, за рахунок підвищення потенціалу 

фермерства та продовольчих ланцюгів забезпечувати достатнє та здорове 
харчування 
• Розкрити потенціал морів та океанів, які покривають 70% площі Землі та є домом 
50% відсотків усього відомого видового різноманіття 
• Підвищити потенціал стійкого зростання сільських регіонів
• Прискорити ринок біопродуктів, 

Основні цілі 
•Забезпечити продовольчу та харчову безпеку, шляхом стимуляції стійкого та 
ресурсозберігаючого первинного виробництва і промисловості, а також стійкого та 
здорового споживання 
•• Продемонструвати інноваційний потенціал океанів, шляхом 
виведення/приведення технологій на ринок 
•• Сприяти інноваціям і бізнес можливостям для сільських та прибережних 
територій, шляхом нових територіальних підходів та бізнес-моделей 
•• Ре-ідрустріалізація Європи, через нові ланцюги створення додаткової вартості 
біопродукції при забезпечення стійкої біомаси



Безпека продуктів харчування, стійке сільське та 
лісне господарство, морські та водні дослідження 

та біоекономіка

Безпека продуктів харчування та здорове   
харчування 
(Agro-food sector for a safe and healthy diet)
Дослідження харчування та здорової дієти мають за 
мету отримання нових знань та інновацій у наступних 
галузях:

 сприяння усвідомленому вибору споживачів;
 надання стратегічних рішень для здорових і 

безпечних продуктів та раціонів харчування
 створення можливостей для стійкої та 

конкурентоспроможної агро-харчової промисловості 
за рахунок інновацій в харчовій промисловості.



Безпека продуктів харчування, стійке сільське та    
лісне господарство, морські та водні дослідження 

та біоекономіка

Водні ресурси та морські дослідження  Aquatic 
living resources and marine research

Пріоритетні напрямки:
 конкурентноздатне та екологічно чисте рибальство;
 конкурентноздатне та екологічно чисте Європейське 

водне господарство;
 підвищення ефективності інновацій у морській галузі 

за допомогою біотехнологій;
 спільні дослідження морів, океанів та прибережних 

регіонів.



Безпека продуктів харчування, стійке сільське та 
лісне господарство, морські та водні дослідження 

та біоекономіка

Сільське і лісове господарство 
Agriculture and forestry
Пріоритетні напрями:
 Забезпечення відповідного рівня харчового 

виробництва, у відповідності до зростаючого попиту
 Забезпечення сталого управління природними 

ресурсами та змінами клімату
 Підтримка збалансованого розвитку с/г зон та 

господарств, стале лісове господарство, розширення 
прав і можливостей для сільських районів, політична 
підтримка курсів розвитку та інновацій у сільській 
місцевості



Безпека продуктів харчування, стійке сільське та   
лісне господарство, морські та водні дослідження 

та біоекономіка

Біо-економіка (Bio-based industries)
Пріоритетні напрями
 Ресурси та енергія, засновані на 

біотехнології;
 Створення сталих мереж постачанні біомаси, 

використання побічних продуктів та відходів, 
очистка 

 підтримка розвитку ринку біо-продуктів і 
процесів, з урахуванням відповідних ризиків і 
вигод.



Робоча програма.
Конкурс

Выступающий
Заметки для презентации
List of countries, and applicable rules for fundingStandard admissibility conditions for grant proposals, and related requirementsStandard eligibility criteriaTypes of action: specific provisions and funding rates Specific requirements for innovation procurement (PCP/PPI) supported by Horizon 2020 grantsRules of Contest (RoC) for Prizes Technology readiness levels (TRL)Evaluation Budget flexibility Classified InformationFinancial support to third parties 



МЕНЕДЖМЕНТ
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


ДОКУМЕНТИ, ПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ, НКП….
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Інтелектуальна власність
Intellectual Property Rights

Наукові результати є власністю учасника, який їх
генерує

Спільне володіння тільки при певних обставинах, за 
домовліностю

Захист . Експлуатація,Поширення результатів
у відповідності до домовленостей та загальних
зобов'язання

Horizon 2020 - A Guide to IP Management: 
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Gui
de-to-IP-H2020.pdf



Інструмент для малого та середнього бізнесу. 
SME Instrument
Web: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-
instrument

Інструмент для МСП - нова ініціатива в межах програми 
Горизонт 2020, рамкової програми ЄС з досліджень та 
інновацій. 

3 млрд. євро на період 2014-2020 рр. для підтримки найкращих 
європейських інноваційних МСП

Інструмент для МСП пропонує: 

- Фінансову підтримку для розвитку інноваційної ідеї на початковому 
етапі 
- Легку бізнес-підтримку та навчання від дизайну до ринку на основі 
бізнес-плану 
-Інформаційний супровід для визначення та залучення приватних 
інвесторів 



Дії Марі Склодовської-Кюрі в 
Горизонт 2020

Бюджет 2014-2020: 6 162 млн євро
Робоча програма 2016-2017: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-
msca_en.pdf

Мета:
- Зміцнення міжнародної міждисциплінарної та 
міжгалузевої мобільності дослідників
- Підвищення можливості для кар'єрного росту й умов 
праці молодих науковців та досвідчених дослідників
- Розвиток наукової кар`єри 
- Сприяння співробітництву між науковими установами 
та промисловістю

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf


Учасники – Дослідники

• Спеціалісти-початківці (Early-stage researchers): 
вища освіта + стаж роботи в науковій сфері до 4 років 
(повна зайнятість), або диплом кандидата наук

• Кваліфіковані спеціалісти (Experienced researchers):
аспіранти / докторанти / доктори наук / кандидати 
наук, або стаж роботи в науковій сфері більше 4 років 
(повна зайнятість)





Мережі інноваційного навчання (ITN)
ITN надає фінансування організаціям для навчання молодих спеціалістів з
метою передачі їм передового досвіду в певній науковій сфері, а також інших
навиків (у таких сферах, як підприємництво, комерціалізація результатів
досліджень, менеджмент або патентування), що покращує перспективи їх
працевлаштування. Науковці подають заявки на заміщення вакансій в проекті,
що вже отримав фінансування.

Європейська 
мережа 

навчання (ETN)

Європейська 
промислова 

докторантура (EID)

Європейська спільна 
докторантура (EJD)

Мінімум 3 бенефіціара
3 країни (ЄС/AК) 
Типовий розмір: 6-10 учасників
Кожен бенефіціар повинен 
працевлаштувати принаймні 1 
дослідника. 

Мінімум 2 бенефіціара
1 академічна
1 неакадемічна 

2 країни (ЄС/AК)
> 50% часу робочого 
часу в неакадемічному 
секторі

Мінімум 3 бенефіціара
3 ЄС/AК, інші учасники з будь-якої 
країни, сектору або напрямку. 
Типовий проект: 4 роки.



Обмін кадрами у сфері досліджень та 
інновацій (RISE)

Короткострокова мобільність науковців – 1-12 місяців.

Міжнародний і міжгалузевий обмін кадрами в рамках спільного
дослідницького та інноваційного проекту. В обміні кадрами можуть
брати участь науковці, адміністративний і технічний персонал
організації.

Основними принципами RISE є обмін новаторськими знаннями
через обмін кадрами і зміцнення партнерських зв’язків з
організаціями в країнах-членах ЄС, асоційованих країнах, а також
за їх межами.



Індивідуальні стипендії
(IF)

Високоякісне навчання на основі міжнародної і,
можливо, міжгалузевої мобільності для науковців, які
мають науковий ступінь.

Відновлення роботи в науково-дослідній галузі після
перерви, повернення в Європу після періоду
перебування в іншій країні, а також реалізація наукових
проектів у будь-яких країнах Європи і за її межами – це
можливості, які пропонують індивідуальні стипендії.



Співфінансування регіональних, 
національних та міжнародних

програм (COFUND)
Фінансування програм надання стипендій і грантів після
присвоєння наукового ступеню.
У рамках COFUND отримують підтримку регіональні,
національні або міжнародні програми, які забезпечують
науковців високоякісним навчанням, мобільністю і
розвитком кар’єри.
Переміщення між різними країнами є обов’язковою
вимогою. Також заохочується міжгалузева мобільність.

Мета COFUND – покращити умови працевлаштування
науковців і якість процесу працевлаштування.



Веб-портали Марі Склодовської-Кюрі
htp://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

https://www.mariecuriealumni.eu/http://ec.europa.eu/euraxess/



Національний Портал Горизонт 2020
http://h2020.com.ua/



Проекти підтримки 

http://www.inco-eap.net

http://www.increast.eu



Useful links

 Horizon 2020: www.ec.europa/research/horizon2020 
 Participant Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal 
 Horizon 2020 Documents 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/r
eference_docs.html

 Horizon 2020 On-line Manual 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/g
uide.html#

 Questions?  Research Enquiry Service 
http://ec.europa.eu/research/enquiries

 Bioeconomy : http://ec.europa.eu/research/bioeconomy 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


Національний інформаційний центр 
зі співробітництва з ЄС у сфері науки 
та технологій
__________________________________
ОЛЕНА КОВАЛЬ
офіс 801, 180, вул. Горького, 
Київ, 03680, Україна
Тел/факс: +380 44 529 0332
E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua
Web:   http://www.fp7-ncp.kiev.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

mailto:nip@fp7-ncp.kiev.ua
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/
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