Огляд відкритих
конкурсів
ТЕТЯНА КОТЕНКО - канд. економ. наук, доцентка
керівниця НКП програми ЄС “Горизонт Європа” за напрямком «EIC»

ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ
ГОРИЗОНТ ЄВРОПА

УКРАЇНА В ПРОГРАМІ ГОРИЗОНТ 2020 (станом на 11.11.2021)
SMEs – МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА

https://cordis.europa.eu/project/

https://cordis.europa.eu/project/

https://cordis.europa.eu/project/

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a934f0e7fba124/state/analysis

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

УСПІШНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ
ЕЛІТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР, СУСПІЛЬСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
http://elita.ua/eng
Проект: Інтернет-серві персоналізованих ігор для людей з церебральним паралічом для покращення їх здібностей та пристосування до життя
Акронім проекту: AbleGames
Тип проекту: інновації (ІА)

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – часте неврологічне захворювання (2 на 1000 новонароджених). У ЄС 0,7 млн із 17 млн осіб із ДЦП у всьому світі. Терапія
може коштувати 45 тисяч євро на рік – це величезне навантаження для сімей. Гра в цифрові ігри, як визначає Європа-2020, може сприяти зміцненню здоров'я та
благополуччя людей із такими обмеженими можливостями. AbleGames стане революційною інноваційною платформою для серйозних ігор, покликаної
персоналізувати та покращити фізіотерапію, включення до спільноти однолітків, якість життя та отримання задоволення від людей із ДЦП. Існує безліч ігрових
платформ (наприклад Steam, Origin, Epic), але жодна з них не призначена для людей з CP.Наша платформа буде постійно адаптувати багатокористувацькі
високоякісні ігри до здібностей кожної людини, щоб сприяти прогресу в реабілітації та соціальній співпраці з використанням технологій штучного інтелекту. Гравці
будуть взаємодіяти з не захоплюючими сценаріями віртуальної реальності, використовуючи датчики балансу та інтелектуальні недорогі системи технічного зору, що
базуються на моделях машинного навчання. Комерційна послуга TRL9 з'явиться на ринку протягом 3 років із використанням інноваційних концепцій, перевірених у
успішному серйозному ігровому проекті GABLE H2020 (GA732363). В даний час на TRL6 виробництво системи буде прискорено для використання/демонстрації у
різних довідкових клініках.HuginTech (великий постачальник ігор для різних платформ) стимулюватиме комерціалізацію та просування послуг. Грунтуючись на
вимогах ринку та постійного зворотного зв'язку з 7 пілотних сайтів, проект буде поширювати AbleGames серед потенційних покупців та користувачів через різні засоби
масової інформації та заходи, а також перевіряти/уточнювати наш бізнес-план для розгортання всередині країни та стратегія інституційних каналів передплати на
ринку. . Перший цільовий сегмент - це молодь з ДЦП, де партнери мають конкурентну перевагу - засновану на успіху в цій ніші для подальшого виходу на ринки
виправних та навчальних ігор.Вплив: протягом 5 років 99 тис. користувачів, сукупний дохід 42 млн євро, середня рентабельність інвестицій 900%, скорочення витрат
на медичне/соціальне обслуговування в ЄС на 150 млн євро на рік та створення 60 прямих та 300 непрямих робочих місць.
Тема: FTI не має заздалегідь визначених тем, скористайтесь безкоштовним пошуком
Загальний бюджет: 2.248.866 €
Внесок ЄС: 1.695.768 €
call: H2020-EIC-FTI-2018-2020
https://eic.easme-web.eu/?fbclid=IwAR1j1IQjlLfAtIWxAL9LD5RG6U1jwWu-XYfJoR5wjJIzso8paYTSADIvN0Y#
Дата початку: 01.09.2020
Дата закінчення: 31.08.2022
Учасники:
•HUGINTECH AS (координатор) - Норвегія
•ЭЛИТА РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (Партнер) - Україна
•НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ЛТД (Партнер) - Ірландія
•UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Партнер) - Іспанія

УСПІШНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
http://www.kpi.ua

Проект: Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusionextrusion into-from nanopores (Одночасне перетворення тепла навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електрику за допомогою нанотрибоелектрифікації при
введенні-екструзії несмачивающей рідини в нанопори)
Акронім проекту: Electro-Intrusion
Тип проекту: Дослідження та інновації (RIA)

Викиди парникових газів, забруднення навколишнього середовища та раціональне використання енергії – це проблеми цивілізаційного масштабу, які
необхідно терміново вирішити, зокрема, шляхом перетворення надлишкового тепла та небажаних вібрацій у корисну електроенергію. Проте, низька
ефективність існуючих методів перетворення не є привабливим рішенням. Тут ми пропонуємо новий і високоефективний метод і пристрої для
одночасного перетворення механічної та теплової енергії в електрику з використанням нанотрибоелектрифікації з нульовим викидом під час
впровадження-екструзії рідини, що незмочує, в нанопористі тверді тіла.Щоб впоратися з цими явищами, ми об'єднуємо консорціум
мультидисциплінарних команд, що спеціалізуються в галузі фізики, хімії, матеріалознавства та інженерії, щоб реалізувати проект за допомогою
найсучасніших методів моделювання МД, калориметрія високого тиску та діелектрична спектроскопія, синтез та дослідження матеріалів. Заклик FETPROACTIVE є ключовим рішенням для впровадження цієї ранньої мультидисциплінарної концепції у вищі TRL, заповнення великих прогалин у знаннях
у галузі електрифікації твердо-рідких контактів та тепловиділення під час проникнення-екструзії, а також для забезпечення повного впливу на інновації
в ЄС. лідерство, конкурентний ринок та безпека енергетичного сектора.Пропонований метод може бути використаний для поглинання енергії в
широкому діапазоні технологій, де вібрації та тепло доступні у надлишку (поїзд, авіація, побутові пристрої, буріння тощо).
Тема: EIC Pathfinder Proactive Загальний бюджет: 3.651.381 € Внесок ЄС: 3.651.381 €
call: H2020-FETPROACT-2020-2
Дата початку: 01.01.2021 Дата закінчення: 31.12.2024
Учасники:TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE BVBA (Партнер) - Бельгія
CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS FUN (координатор) - Іспанія
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ ИГОРЬ СИКОРСКИЙ КИЕВ ПОЛИ (Партнер) - Україна
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA (партнер) - Італія
БИРМИНГЕМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (партнер) - Великобританія
UNIWERSYTET SLASKI (Партнер) - Польща

УСПІШНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

Приватне підприємство «Домініон»
Проект: Pipes.One - Технологія 3D-зварювання на місці виробництва довгомірних полімерних труб великого діаметру з пористими стінками
Акронім проекту: Pipes.One
Тип проекту: Фаза 2

Труби великого діаметру стають життєво важливою частиною глобальної інфраструктури завдяки своїм унікальним фізичним характеристикам та широкому спектру сфер
застосування. Світове споживання пластикових труб великого діаметру стрімко зростає. Однак подальший розвиток ринку пластикових труб великого діаметру стримується
застарілими технологіями виробництва, що створює безліч проблем як для виробників труб, так і для будівельних компаній. Для виробників труб виробничий процес
супроводжується неефективним використанням сировини, низькою продуктивністю обладнання та значними капітальними витратами, тоді як компанії-виробники труб
стикаються з високими транспортними та монтажними витратами.Компанія Dominion розробила та запатентувала унікальне рішення для виробництва на місці полімерних труб
великого діаметру передовим способом, що має підірвати існуючий ринок. Pipes.One – передова технологія для мобільного виробництва поліетиленових труб з тривимірним
зварюванням – рішення, що дозволяє виготовляти труби великого діаметру з пористими стінками прямо на місці прокладки. Рішення покликане забезпечити новаторські
характеристики: підвищену продуктивність, вдвічі менше використання сировини, п'ятикратне зниження витрат на транспортування та десятикратне зниження витрат на
встановлення, таким чином підвищуючи продуктивність по всьому ланцюжку створення вартості.Крім того, для забезпечення успішної комерціалізації у проекті EIC Accelerator
Dominion має намір доопрацювати рішення мобільного причепа для серійного виробництва та провести його пілотне тестування з однією з найбільших компаній із виробництва
труб у Європі. Одна з них – передова технологія мобільного виробництва 3D-зварювання поліетиленових труб – рішення, що дозволяє виготовляти труби великого діаметру з
пористими стінками прямо на місці прокладки. Рішення покликане забезпечити новаторські характеристики: підвищену продуктивність, удвічі менше використання сировини,
п'ятикратне зниження витрат на транспортування та десятикратне зниження витрат на встановлення, таким чином підвищуючи продуктивність по всьому ланцюжку створення
вартості.Крім того, для забезпечення успішної комерціалізації у проекті EIC Accelerator Dominion має намір доопрацювати рішення мобільного причепа для серійного
виробництва та провести його пілотне тестування з однією з найбільших компаній із виробництва труб у Європі. Одна з них – передова технологія мобільного виробництва 3Dзварювання поліетиленових труб – рішення, що дозволяє виготовляти труби великого діаметру з пористими стінками прямо на місці прокладки. Рішення покликане забезпечити
новаторські характеристики: підвищену продуктивність, удвічі менше використання сировини, п'ятикратне зниження витрат на транспортування та десятикратне зниження витрат
на встановлення, таким чином підвищуючи продуктивність по всьому ланцюжку створення вартості.Крім того, для забезпечення успішної комерціалізації у проекті EIC Accelerator
Dominion має намір доопрацювати рішення для мобільного причепа для серійного виробництва та запустити його в рамках одного з найбільших виробників труб у
Європі. П'ятикратне зниження витрат на транспортування та десятикратне зниження витрат на установку, що дозволяє підвищити продуктивність по всьому ланцюжку створення
вартості. Крім того, для забезпечення успішної комерціалізації у проекті EIC Accelerator Dominion має намір доопрацювати рішення для мобільного причепа для серійного
виробництва та запустити його в рамках одного з найбільших виробників труб у Європі.П'ятикратне зниження витрат на транспортування та десятикратне зниження витрат на
установку, що дозволяє підвищити продуктивність по всьому ланцюжку створення вартості. Крім того, для забезпечення успішної комерціалізації у проекті EIC Accelerator
Dominion має намір доопрацювати рішення мобільного причепа для серійного виробництва та провести його пілотне тестування з однією з найбільших компаній із виробництва
труб у Європі.
Тема: Техніка та технології Загальний бюджет: 1.839.862 € Внесок ЄС: 1.287.903 €
call: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-4
Дата початку: 11.01.2020 Дата закінчення: 31.10.2022
Учасники: ПП «Домініон» (координатор) – Україна.

УЧАСТЬ МСП В HORIZON EUROPE
ПРОГРАМА ГОРИЗОНТ НАДАЄ МОЖЛИВОСТІ:
- Фінансування та інвестиції
- Доступ до коучингу, наставництва та партнерства
- Спеціальна підтримка для того, щоб дати можливість
учасникам інноваційних екосистем працювати разом

створити власний
консорціум та написати
пропозицію щодо
заходів RIA, IA або
CSA або створити
профіль партнера та
обговоріть свою роль у
чужому консорціумі як
партнера

або

ПАМЯТАЙТЕ:
1) EIC - Европейська Рада з інновацій (для МСП)
2) ERC – Европейська наукова рада (для науковців)
3) MSCA (в основному наукові кола, але малі та середні
підприємства запрошуються як партнери)

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

подати заявку за
власною
проектною
ініціативою в
рамках EIC, ERC
та MSCA

ПОДАЧА КОРОТКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА EIC ACCELERATOR
У 2022 році платформа EIC буде
забезпечувати всі операції EIC,
включаючи діяльність Pathfinder
та Transition.
https://accelerator.eismea.eu/

-Презентація із 10 слайдів
- 3 хвилина відеопрезентація
- концепція
https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2F&fbclid=IwAR3MIzrU2X_2uylNfzHPg_bt7ZUUMqF2_edxzRn-u_sJNNBb-qdeJmxd14

ДЛЯ МСП ПРОПОНУЄТЬСЯ 2 ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ:
Accelerator: для Індивідуальних малих / середніх компаній та стартапів
(https://eic.ec.europa.eu/eic-funding.../eic-accelerator_en) та
Pathfinder: для МСП–членів консорціуму, що складається не менше ніж з 3-х
організацій з 3-х різних держав-членів ЄС і асоційованих країн
(https://eic.ec.europa.eu/eic-funding.../eic-pathfinder_en)
Обирайте конкурси https://bit.ly/3eGeFhB
Знайомтесь із правилами https://bit.ly/3gJFH7i

Шукайте партнерів https://sme.easme-web.eu/

TRL - Рівень технологічної готовності

EIC

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

Cooperation with EEN
Deadline model

single-stage

Opening date

01 July 2021

Deadline date

06 January 2022 17:00:00 Brussels time

Programme

Horizon Europe (HORIZON)

ID

HORIZON-EIC-2021-EEN-01-01

Types of action

HORIZON Coordination and Support Actions

Очікуваний результат :
Здійснювати заходи підтримки жінкам-новаторам і розширенню країн, які претендують на участь у EIC Accelerator, а
також власникам Знака досконалості (SoE) шляхом створення синергії з партнерами ЄС та програмами, такими як
Enterprise Europe Network (EEN).
Додаткову інформацію, включаючи очікувані результати та вплив, див. у Робочій програмі EIC на 2021 рік
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic2021_en.pdf

EIC Pathfinder Open

Start-up
SMEs

idea
business

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

EIC Transition

EIC Accelerator

#NCP_EIC Результати переможних проєктів (2021) за
програмою Accelerator по всім країнам
(партнери, координатори)
В 2021 році Франція є лідером в
програмі Accelerator.
https://eic.easme-web.eu/#
65 PARTNERS
16 COUNTRIES
65 COORDINATORS
65 PROJECTS
364M€ ALLOCATED
https://www.facebook.com/h2020.ncp.s
me.kr.ua/?ref=pages_you_manage

МОН оголошує старт конкурсу проєктів у межах рамкової
програми Європейського Союзу з наукових досліджень та
інновацій “Горизонт 2020”
Конкурс проводиться з метою надання фінансової підтримки на:
-придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Рамкової програми Європейського Союзу з наукових
досліджень та інновацій "Горизонт 2020" закладами вищої освіти та науковими установами з метою стимулювання їх участі у програмі "Горизонт
Європа" за результатами конкурсного відбору науково-технічних проєктів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами
колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень;
-реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами наукових, науково-технічних робіт та
наукових, науково-технічних проєктів за результатами конкурсного відбору наукових робіт та науково-технічних проєктів;
-фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами конкурсного відбору науково-технічних
проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ;
-надання підтримки суб’єктам господарювання, спрямованої на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування науковотехнічних проєктів у сфері наукових (науково-технічних робіт) та витрат на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за
результатами конкурсного відбору науково-технічних проєктів суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного
обґрунтування.
- Тематичні напрямки для наукових робіт.
- Тематичні напрями для науково-технічних проєкти суб’єктів малого і середнього підприємництва, закладів вищої освіти та наукових установ, а також науково-технічних
проєкти суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування.
-Інфраструктурні проекти подаються на конкурс для отримання фінансування на закупівлю інструментів, обладнання та устаткування, що необхідні для проведення
тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення моделей з метою вдосконалення послуги з
надання доступу вченим до обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень.

Кінцевий строк подання – 20 грудня 2021 року (до 17:00).
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/konkursnij-vidbir-naukovih-naukovo-tehnichnih-robit-ta-proektiv

Соціальні науки для стратегій землекористування в контексті зміни
клімату та проблем біорізноманіття
Дії у проєкті повинні бути спрямовані на отримання реалістичного
розуміння факторів, що лежать в основі рішень щодо землекористування, і
того, як їх можна найкращим чином орієнтувати на ефективне та соціально
відповідальне досягнення багатьох політичних цілей у різних масштабах
(від окремого поля/ферми регіону до національного та континентального
масштабу).
Дедлайн: 10 лютого 2022 року о 17:00 год за брюссельським часом
Бюджет: 31 млн €

Детальніше тут: https://bit.ly/3qabyo3

Конкурс «Демонстрація економічно ефективних
передових технологій виробництва біопалива на
існуючих промислових підприємствах»
програмa ЄС «Горизонт Європа»

Дедлайн: 26 квітня 2022 р. о 17:00 год за
брюссельським часом
Бюджет: 55 млн €

Детальніше тут: https://bit.ly/3jlKbDs

Конкурс «Науки про життя та їх зближення з
цифровими технологіями для пошуку, розуміння й
сталого використання біологічних ресурсів»
програмa ЄС «Горизонт Європа»
Дедлайн: 1 вересня 2022 р. о 17:00 год за
брюссельським часом
Бюджет: 21 млн €

Детальніше тут: https://bit.ly/3b0OQWx

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ, ЯКІ ВПРОВАДЖУЮТЬ ЖІНКИ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ
Тип дії HORIZON-RIA HORIZON Дослідницькі та інноваційні дії
Тип MGA Грант для дій HORIZON на основі бюджету [HORIZON-AG]
Модель дедлайну одноступеневий
Дата відкриття 28 жовтня 2021 року
Термін виконання 15 лютого 2022 17:00:00 за брюссельським часом

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/eTWWWO2

Очікується, що результати проектів сприятимуть досягненню всіх наступних очікуваних результатів:
- більш ефективні рамки політики та управління та системи знань та інновацій для підвищення ролі жінок у сталому розвитку
сільських територій та в інноваціях у сільському господарстві, у сільській економіці та у сільських громадах;
- покращене розуміння, усвідомлення та визнання ролі жінок у майбутньому сільськогосподарського сектору (зокрема, екологічні
зміни), сільської економіки та громад та пов’язаних з ними інновацій з боку політиків, сільських громадян, служб підтримки
інновацій та науковців;
- боротьба та трансформація гендерних норм і стереотипів, сприяння широкій соціальній рівності та просування Цілі сталого
розвитку щодо гендерної рівності; і
- посилення спроможності сільських жінок впроваджувати інновації для змін, включаючи покращення навичок, вирішення
проблем, з якими стикаються сільські жінки, сильніші мережі та розширені потоки знань від жінок-новаторів у сільській місцевості
та у сільському господарстві, між ними та до них, сприяючи впровадженню та поширенню успішних інновацій та інструменти
підтримки інновацій, зокрема ті, що сприяють екологічному переходу.

Розширення підприємницьких екосистем
Модель дедлайну одноступеневий
Планована дата відкриття 25 січня 2022 року
Термін виконання 10 травня 2022 17:00:00 за брюссельським часом
Тип дії Координаційні та підтримуючі дії HORIZON-CSA HORIZON
Тип MGA Одноразовий грант HORIZON [HORIZON-AG-LS]

Цільова(и) група(и): професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади, органи державної влади у сфері освіти
та зайнятості, МСП, корпорації.
Очікується, що результати проектів сприятимуть досягненню деяких із наступних результатів:
Покращені потоки інноваційних ресурсів між інноваційними екосистемами на різних рівнях розвитку.
Покращена якість підприємницької освіти та місцеві таланти, оснащені навичками для підтримки прискорення
бізнесу та цифровізації.
Посилення підприємницької активності у розвитку інноваційних екосистем та розширення їх масштабів у
Європі та на міжнародному рівні.
Підвищена працевлаштування молоді (самостійної роботи).
Підвищена обізнаність про різноманітні бізнес-культури та можливості в різних секторах та/або географіях.

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/uTWQOnO

Моніторинг та ефективні заходи для
агробіорізноманіття
Тип дії HORIZON-RIA HORIZON Дослідницькі та інноваційні дії
Тип MGA Грант для дій HORIZON на основі бюджету [HORIZON-AG]
Модель дедлайну одноступеневий
Дата відкриття 28 жовтня 2021 року
Термін виконання 15 лютого 2022 17:00:00 за брюссельським часом

Деталі за посиланням: https://cutt.ly/7TWWr4r

Відповідно до цілей стратегії біорізноманіття до 2030 року та інших політик, таких як Спільна сільськогосподарська політика
(CAP), успішні пропозиції сприятимуть застосуванню практик у сільському господарстві, які сприяють біорізноманіттю, а також
ефективному моніторингу біорізноманіття сільськогосподарських угідь для підтримки та відновити біотопи та середовище
проживання.
Проекти повинні стосуватися всіх наступних результатів:
Методи та інструменти для систематичного моніторингу біорізноманіття in situ сільськогосподарських територій з урахуванням
наземного та ґрунтового біорізноманіття;
Розширені методи та індикатори для оцінки впливу сільськогосподарських методів і, зокрема, агроекологічних заходів або
екосхем CAP на надземне і підземне біорізноманіття;
Розширення доступу до інформації про вуглецевих та природних територіях;
Більш ефективні системи консультування щодо сільськогосподарських питань щодо біорізноманіття та надання спеціальних
порад для фермерів, у тому числі тих, хто працює на об’єктах Natura 2000

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ КАСКАДНОГО ФІНАНСУВАННЯ
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна
програма «EUREKA»

http://www.eurekanetwork.org/

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СТАРТАПІВ
https://usf.com.ua/

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
Програми розвитку інноваційних бізнес-проектів ДІФКУ
www.sfii.gov.ua

Національний контактний пункт Програми ЄС “Горизонт Європа”
за напрямом “EIC”

Керівник НКП: Тетяна Миколаївна Котенко
(кандидат економічних наук, доцент)
тел.
+380506840373
E-mail: kntu.inintex@gmail.com
https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua
Адреса: 25030, Україна, м.Кропивницький, просп. Університетський 8

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

