
Програма Горизонт 2020



Відмінність від інших Програм ЄС

 Основний акцент - отримання конкретного інноваційного результату (створення 

комерційного продукту для поширення на ринках Європи);

 Трансекторальне спрямування проектів – залучення в проект установ як з 

академічного, так і з неакадемічного секторів (в тому числі, з промисловості);

 Орієнтація проектів на вирішення проблем, що стоять перед суспільством -

здоров'я, екологічно чиста енергія, транспорт;

 Інтернаціональна кооперація – обов'язкове залучення для виконання проекту установ з 

різних країн.



Пріоритети Європейського союзу у 

програмі «ГОРИЗОНТ 2020»

Ініціативи: 

(орієнтовний розподіл фінансування )

1. Європейська дослідницька рада 

(ERC) = 15.008 млрд. €

2. Майбутні і нові технології (FET) = 

3.505 млрд. €

3. Дії Марії Склодовської-Кюрі = 6.503 

млрд. €

4. Дослідницькі інфраструктури = 2.802 

млрд. €

ПЕРЕДОВА 

НАУКА

27, 818 млрд. €

СУСПІЛЬНІ 

ВИКЛИКИ

35, 888 млрд. 

€

ЛІДЕРСТВО У 

ПРОМИСЛОВОСТІ

20,280 млрд. €



Установи-учасники “Горизонту 2020”

 Установи академічного сектору: університети (державні, або приватні вищі навчальні

заклади, які мають право присуджувати наукові ступені); науково-дослідні центри;

державні, або приватні неприбуткові дослідницькі організації; міжнародні організації,

такі, як CERN, EMBL, тощо.

 Неакадемічні установи: громадські організації,

лікарні, малі та середні підприємства (SME),

музеї, інші.



Мінімальні умови участі 

A. Не менше трьох юридичних осіб повинні брати участь у проектах;

B. Кожна з таких трьох юридичних осіб повинна бути заснована в країні ЄС, або в

асоційованій

C. Жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій самій країні

ЄС, або в асоційованій країні;

D. Усі три юридичні особи повинні бути

незалежними одна від одної



Алгоритм участі у програмі

Головне –

ідея!

Пошук 

конкурсу

Консультація 

з НДЛ ІВО

Пошук партнерів 

(спільно з НДЛ ІВО)

Подання проектної 

пропозиції (звертатись за 

допомогою до НДЛ ІВО)



Портал учасника (англ. мова)

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



Оформлення заявки

Частина А (Адміністративні форми) — загальна інформація за проектом,   інформація 

про учасників та необхідне фінансування

 Форма 1. Загальна інформація (General information) (+ анотація проекту)

 Форма 2. Відомості про установи-учасниці (Administrative data of participating 
organization)

 Форма 3. Бюджет проекту (Budget for the proposal)

 Форма 4. Етичні аспекти (Ethic issues table)

 Форма 5. Спеціальні запитання (Call specific questions)



Оформлення заявки

Частина В (Технічний додаток) — опис проектної пропозиції

 Розділ 1. Якість проекту (Excellence) - 50%

 Розділ 2. Вплив проекту (Impact) - 30%

 Розділ 3. Виконання проекту (Implementation) - 20%

 Розділ 4. Учасники консорціуму (Members of the consortium)

 Розділ 5. Етичні аспекти та безпека (Ethical issues and security)



Критерії присудження гранту

 Якість - рівень відповідності проектної пропозиції тематиці Робочої програми

 Вплив - рівень внеску, який матимуть результати проекту для Європейського та/і

світового рівня

 Застосування - ефективність плану роботи, зокрема

щодо ефективності розподілу завдань і ресурсів;

взаємодоповнюваність учасників у рамках

консорціуму; структура управління і процедур, у тому

числі ризики та інноваційність менеджменту



Корисні посилання

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

 http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

 http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=3

2db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

 http://nkp.univ.kiev.ua

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://nkp.univ.kiev.ua/

