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Програми, участь в яких передбачає  
створення консорціуму 

HORIZON EUROPE (https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en) – рамкова програма ЄС, 

спрямована на підтримку наукових досліджень, розроблення інноваційних рішень, 

розвиток малого та середнього бізнесу в межах виконання спільних міжнародних проєктів 

та участі в програмах обміну досвіду з країнами Європейського Союзу.  

 

EUREKA /Eurostars /Clusters /Umbrellas (www.eurekanetwork.org) - загальноєвропейська 

програма співробітництва промисловості та дослідницьких організації з 40 європейських 

країн, спрямована на підвищення глобальної конкурентоспроможності та якості життя. 

 

ЕРАЗМУС+ /КА 2 (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en) – програма 

підтримує мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.  

 

LIFE (https://ec.europa.eu/easme/en/life) – інструмент фінансування ЄС для досліджень 

навколишнього середовища та клімату. 

 

Science for Peace and Security (SPS) Programme 

(https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_85373.htm?selectedLocale=en) - сприяє діалогу та 

практичній співпраці між державами-членами НАТО та країнами-партнерами на основі 

наукових досліджень, технологічних інновацій та обміну знаннями в галузях, які 

відповідають стратегічним цілям НАТО та інші. 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
http://www.eurekanetwork.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_85373.htm?selectedLocale=en


  

Програми, участь в яких не  

передбачає створення консорціуму 

 Marie Sklodowska-Curie Actions 

(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en) – програма підтримки 

мобільності персоналу установ у межах здійснення спільної науково-дослідної або 

інноваційної діяльності, співробітництва освітніх (академічних) та неакадемічних 

установ країн світу. 

 

 EUREKA /Individual projects/ (www.eurekanetwork.org) - загальноєвропейська 

програма співробітництва промисловості та дослідницьких організації з 40 

європейських країн, спрямована на підвищення глобальної конкурентоспроможності 

та якості життя. 

 

 INTERNATIONAL VISEGRAD FUND – (http://visegradfund.org) організація, заснована 

урядами країн Вишеградської групи (V4): Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, – для 

сприяння співпраці між країнами V4, а також між регіоном країн V4 та країнами 

Західних Балкан та Східного партнерства. 

 

 SAIA (https://www.saia.sk/en/) - Национальна стипендіальна програма Уряду 

Словацької Республіки та інші. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en
http://www.eurekanetwork.org/
http://visegradfund.org/
https://www.saia.sk/en/


  

Співпраця в рамках програми  

«Горизонт Європа» 

 Консорціум, який подає заявку на участь, складається з: 

 3 партнерів мінімум (юридичні особи); 

 партнерів з мінімум 3 країн, які є членами ЄС або країн, асоційованих до програми 

«Горизонт Європа»;  

 партнерів, які незалежні один від одного - жодні дві з трьох юридичних осіб не 

можуть бути засновані в одній і тій самій країні ЄС або в асоційованій до програми 

країні. 

 

 Додаткові критерії для консорціуму:  

 Консорціум повинен бути збалансованим: 

 географічно;  

 політично; 

 гендерно; 

  за типом установи тощо. 



Консорціум та проєкти співпраці 
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Хто має право на фінансування  

від ЄС? 

 будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або в 

асоційованій до програми країні, чи створена відповідно до  

законодавства ЄС;   

 будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;  

 будь-яка юридична особа, заснована в третій країні,  

визначеній в робочій програмі.   

 

Варіанти участі в проєкті:  
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 КООРДИНАТОР  

 

 ПАРТНЕР 



Роль координатора 

9 

 Виконує роль сполучної ланки з Європейською Комісією (ЄК) 

 Отримує платежі від ЄК 

 Розподіляє платежі між членами консорціуму 

 Відповідає за фінансове управління проєктом 

 Повідомляє ЄК про розподіл фінансових коштів 

Відповідальність партнера 

 Відповідне ведення документації 

 Підготовка та подання звітності 

 Реалізація роботи в рамках проєкту 

 Забезпечення ефективності реалізації проєкту 
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     На думку експертів більшість  

відмов у фінансуванні  проєктних заявок  

 відбувається з двох причин: 

 більше 50% відмов - через недостатню  

                                          яскравість проєктної ідеї; 

 більше 30% відмов - через слабкий склад консорціуму. 

Успішний консорціум  

 щонайменше 3 партнери – доцільно визначити оптимальну кількість, яка 

необхідна для виконання завдань проєкту;  

 партнери повинні мати відповідні навички та досвід;  

 розподіл завдань між партнерами має бути обґрунтованим, кожен 

партнер повинен виконувати певну роль у проєкті;  

 мультидисциплінарність (в залежності від теми); 

 гендерна збалансованість консорціуму; 
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Успішний консорціум  

 залучення промислового сектору (особливо малі та середні  

підприємства), ключових стейкхолдерів  (наприклад, органи державної влади) та 

кінцевих користувачів результатів проєкту для забезпечення належного впливу проєкту; 

бажано, щоб партнери були відомими науковцями і мали публікації, близькі до теми 

проєкту;  

 відповідність підбору партнерів цілям проєкту; 

 досвід та ентузіазм потенційного координатора;  

 зацікавленість в проєкті всіх партнерів та відсутність в консорціумі прямих 

конкурентів;  

 збалансованість консорціуму за географічним розташуванням, досвідом та  

     спеціальними знаннями, масштабами організацій;  

 репутація всіх партнерів;  

 наявність/відсутність мовного бар'єру і культурних протиріч між партнерами; 

 довіра і бажання довгострокового співробітництва між партнерами. 
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Причини, через які науковці  

не беруть участь у проєктах  

• Я подавав/ла, але моя пропозиція не була обрана. 

• Частка успішності занадто низька, щоб подання заявки було варте 

витрачених на це зусиль. 

• Обмежені фінансові/людські ресурси для подання заявки. 

• Я не дослідник. 

• Відсутність релевантних моєму дослідженню тематик. 

• Ускладнення у знаходженні партнерів. 

• Важко виконати вимоги програми до проєктної пропозиції/проєкту. 

• Надання переваги іншим національним або регіональним програмам. 

• Відсутність схем фінансування, які потрібні для моєї роботи. 

• Відсутність або недостатня обізнаність щодо Програми «Горизонт 2020». 

• Надання переваги іншим європейським або міжнародним програмам. 

• Сумніви щодо доцільності поширення цінної інформації серед партнерів. 

• Інше. 
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Причини, через які науковці  

шукають нових партнерів 

• Отримання специфічної експерти в іншій галузі. 

• Отримання специфічної наукової експерти у тій самій галузі. 

• Залучення потенційних користувачів кінцевого результату. 

• Збільшення географічного охоплення. 

• Сприяння остаточному комерційному застосуванню. 

• Залучення специфічної експерти для інтеграції гендерного виміру в 

дослідницький контент. 

• Інше. 
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Основні стратегії пошуку партнерів 

1. Власні контакти. 

2. Networking на професійних заходах. 

3. Онлайн-ресурси для пошуку партнерів. 

4. Соціальні мережі. 

5. Національні контактні пункти програми «Горизонт Європа», Дунайської 

транснаціональної програми.  

6. Участь у заходах, які організує ЄК 

 (Інформаційні дні, Brokerage events, В2В events …). 

7. Аналіз баз даних проєктів, які завершені. 

 



  
  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=climate;matchWholeT

ext=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503

;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focu

sAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCod

e=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGt

e=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDel

ivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topic

ListKey=topicSearchTablePageState 



  
  

Збереження та збільшення природних земних 

поглиначів вуглецю, таких як ґрунти та рослини, 

ліси, сільськогосподарські угіддя та водно-болотні 

угіддя, має вирішальне значення. Європейська 

зелена угода надає дослідженням та інноваціям 

(R&I) значну роль у підтримці розробки та 

реалізації політики, яка забезпечить досягнення 

кліматичних цілей ЄС. Очікується, що реалізація 

проєкту сприятиме пом’якшенню та адаптації до 

   зміни клімату і  

   допоможе досягти  

   кліматичної  

   нейтральності  

   до 2050 року. 

Очікуваний результат: Демонстраційна мережа щодо 

кліматично збалансованого  

сільського господарства –  

підвищення ролі дорадчих  

служб 



  

Очікуваний результат: 

Ця тема спрямована на підтримку розробки 

політики, бізнес-моделей та ринкових умов для 

розширення та прискорення впровадження 

екологічних рішень (NBS). Це сприятиме 

ширшому розгортанню NBS та повному 

одержанню їхніх економічних, соціальних та 

екологічних вигод з метою побудови 

конкурентоспроможної стійкості в Європі та 

боротьби зі зміною клімату. NBS вносить свій 

внесок у стратегію ЄС щодо біорізноманіття на 

2030 рік та інші пріоритети Зеленого курсу, 

підтримуючи біорозмаїття та життєво важливі 

екосистемні послуги: пом’якшення наслідків зміни 

клімату та покращення поглиначів вуглецю, 

забезпечення біомасою, доступ до прісної води, 

чистий ґрунт, здорове харчування і спосіб життя 

та стійкі харчові системи . Розгортання NBS також 

створить зелені робочі місця та зміцнить стійкість 

до зміни клімату та стихійних лих. 

Мережа для природи: 

платформа діалогу з багатьма 

зацікавленими сторонами для 

просування екологічних рішень 

NBS визначені Європейською комісією як 

рішення, натхненні та підтримані природою, 

які є економічно ефективними, водночас 

забезпечують екологічні, соціальні та 

економічні переваги та допомагають 

розвивати стійкість. Такі рішення 

привносять більше й різноманітніші 

природні та природні особливості та 

процеси в міста, ландшафти та морські 

ландшафти за допомогою адаптованих на 

місцях, ресурсоефективних та системних 

заходів. Отже, природні рішення повинні 

приносити користь біорозмаїттю та 

підтримувати надання цілого ряду 

екосистемних послуг. 



  

Очікуваний результат: 

Успішна пропозиція підтримає розробку рішень щодо впровадження Європейського 

зеленого курсу, плану дій з циркулярної економіки та стратегії біоекономіки. Тема 

підтримає перехід до сталої, регенеративної, інклюзивної та справедливої циркулярної 

економіки в Європі на місцевому та регіональному рівні. 

Підтримка розвитку проєктів Ініціативи циркулярних міст та регіонів (CCRI-PDA) буде 

включена до інструментів реалізації Ініціативи Європейської Комісії Circular Cities and 

Regions Initiative (CCRI). Інвестори та кредитори повинні отримати більше довіри до 

інвестиційних проєктів у сфері циркулярної економіки, які все ще вважаються 

ризикованими. Європейська додана вартість може бути досягнута, наприклад, коли 

проєкти вводять на ринок інновації щодо фінансових рішень, що мінімізують трансакційні 

витрати та залучають приватну фінансову спільноту. Європейська додана вартість також 

може бути досягнута там, де проєкти явно вирішують юридичні, адміністративні та інші 

ринкові можливості та виклики для інноваційних та стійких інвестиційних схем циркулярної 

економіки.  

Очікується, що результати проєктів CCRI-PDA  

сприятимуть реалізації низки проєктів  

сталої циркулярної економіки та  

інноваційних фінансових рішень/схем на місцевому та регіональному рівні по всій Європі. 

Підтримка розвитку проєктів Ініціативи 

циркулярних міст та регіонів (CCRI-PDA)  



  

Очікуваний результат: 

Інноваційні інструменти та методи для 

оцінки розробки та підтримки, 

моніторингу і впровадження ефективних 

стратегічних планів CAP 

Успішна пропозиція сприятиме інноваційному управлінню та прийняттю обґрунтованих рішень щодо 

сільськогосподарської політики для зеленого переходу, які сприятимуть досягненню більш обґрунтованих 

процесів прийняття рішень, створенню та моніторингу інноваційних моделей управління, що 

забезпечують стійкість та сталість за рахунок посиленого та спільного використання нових знань, 

інструментів, прогнозів та екологічних спостережень, а також можливостей цифровізації, моделювання та 

прогнозування. Вони також сприятимуть зменшенню розмежування між наукою і  політикою в ЄС для 

підтримки Європейського зеленого курсу та досягнення цілей сталого розвитку. 

Передбачається, що результати проєкту сприятимуть досягненню очікуваних результатів: політиків 

підтримують передові інструменти та методи для розробки, моніторингу та впровадження стратегічних 

планів спільної сільськогосподарської політики (САР), які повністю відображають амбіції Зеленого курсу, 

зокрема стратегію «З лану до столу» та стратегію біорозмаїття;  

контроль стратегічних планів CAP покращується за допомогою SMART  цілей (SMART  - конкретних, 

вимірюваних, досяжних, релевантних, в певних часових рамках, з чітко установленими термінами) для 

покращення ефективності порівняно з чітко визначеними базовими  

рівнями, які відповідають цілям ЄС та міжнародним зобов'язанням;  

передовий досвід застосування інноваційних інструментів і методів  

широко поширюється та використовується  

в державах-членах ЄС. 



  

Очікуваний результат: 

Переваги переходу від лінійних, що 

базуються на викопних ресурсах, до 

стійких циркулярних біологічних систем 

Успішні пропозиції підтримають політиків у їхніх зусиллях щодо розробки 

стійких шляхів заміни викопних та вуглецево-ємних систем на циркулярні 

біосистеми в масштабах ЄС та регіону, відповідно до кліматичних цілей до 

2030 року та цілей Європейського зеленого курсу.   

      Результати 

      проєкту  

      сприятимуть 

      розвитку  

      європейської 

      промислової 

стійкості, конкурентоспроможності та ресурсної незалежності. 



  

Очікуваний результат: 

Лісове господарство – Європейський оглядовий 

майданчик впливу зміни клімату та 

демонстраційна мережа пілотних смарт-проєктів, 

спрямованих на відновлення кліматичних умов 

Відповідно до цілей Європейського зеленого курсу та лісової стратегії ЄС, 

     успішні  пропозиції  

     розширять знання про 

     вплив зміни клімату і 

     збагатять досвід практик 

     адаптивного управління, 

     сприяючи ефективному 

моніторингу, оцінці та прогнозам, пов’язаним із впливом зміни клімату, 

можливостям їх пом’якшення та адаптації для того, щоб знайти рішення 

для подолання нових загроз та підтримки прийняття рішень щодо 

пом'якшення наслідків зміни клімату та політики адаптації на 

європейському та глобальному рівнях.  



  

Очікуваний результат: 
Розуміння кругообігу вуглецю в океані 

На підтримку Європейського зеленого курсу та ініціатив щодо біорозмаїття та 

клімату успішні пропозиції сприятимуть зміцненню взаємозв’язку океан – клімат 

шляхом зміцнення наукового потенціалу для подальшого розуміння природних 

поглиначів вуглецю в океані та їх потенційної ролі в пом’якшенні та адаптації до 

      змін клімату, допомогти 

      знайти довгострокові 

      рішення щодо зміни 

      клімату, приділяючи 

      більше уваги природнім 

      рішенням для здорових і 

стійких морів і океанів. Океан є системою накопичення глобальних регулюючих 

клімат факторів. Успішні пропозиції також заповнять прогалини в знаннях для 

підтримки прийняття рішень, спрямованих на збереження цілісності океану та 

водних екосистем через краще розуміння рушійних сил змін в океані та нових 

загроз. 



 
Корисні посилання 

 
 
 
 
   

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;status

Codes=31094501,31094502;programCode=null;progra

mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPr

iorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDat

e;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSe

archTablePageState 

https://ipd.kpi.ua/consorcium-

partners/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campai

gn=consorcium-partners 



 
Корисні посилання 

State of the Climate https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2017133  
Nature https://www.nature.com/search?q=climate 
Scous https://www.scopus.com  
Open Science in Ukraine https://openscience.in.ua 
Euraxesshttps://euraxess.ec.europa.eu/?fbclid=IwAR3MO7KNj0GKNnzH8xQrZibg0MsZ
Wpc8Q0y_dAqBLD_ll3Q7asvbKq5C0nY 
ResearchGate https://www.researchgate.net 
Google scolar https://scholar.google.com.ua 
Google patents https://patents.google.com/ 
Espacenet 
https://worldwide.espacenet.com/?fbclid=IwAR2Xklbs3PSaKHHhUvcMzoqF2pr50-
C0c4Oa5turqvGRThEUBPwC4kpb6wo 
Citavi 
https://enigma.ua/articles/citavi_menedzher_znan_dlya_naukovtsiv_1?fbclid=IwAR1A0
fXNx9pQur3DwxTE2crgOOU5y7MdW40SWozwfTph0qNW6LSiN5181Rs 
EndNote https://ru.m.wikipedia.org/wiki/EndNote?fbclid=IwAR2N5DadMDzy-
D8Q1oQfR-jCab1JjpJSa5O85yR5dnD1X538fyvIv34WEd8 
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   Бажаю гарного дня! 

Контакти: 

03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171 

 

Національний контактний пункт Програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” за напрямом  

“Клімат, навколишнє середовище, ефективність використання ресурсів і 

сировини” при КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

тел./факс: +38 044 204 80 19 

a.piatova@kpi.ua 

 

http://www.ncp.kpi.ua 

https://www.facebook.com/groups/964780373706196/  
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