«Можливості участі у програмі Горизонт 2020»

ТЕТЯНА КОТЕНКО - кандидат економічних наук, доцент
керівник НКП Горизонт 2020 за напрямком «Малі та середні підприємства»

Складові частини «Горизонт 2020»
Excellent Science
• Access to risk finance
• European Research Council (ERC)
• Innovation in SMEs
• Future and Emerging Technologies (FET)
• Marie-Sklodowska-Curie Actions
Societal Challenges
– Health, demographic change and wellbeing
• Research Infrastructures

Industrial Leadership
• Leadership in enabling and industrial
technologies (LEIT)
– Information and Communication
Technologies
– Nanotechnologies
– Advanced materials
– Biotechnology
– Advanced manufacturing and processing
– Space

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

– Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy
– Secure, clean and efficient energy
– Smart, green and integrated transport
– Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials
– Europe in a changing world - inclusive,
innovative and reflective societies
– Secure societies - protecting freedom and
security of Europe and its citizens

www.ncp-sme.kr.ua

Portal Funding & tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

www.ncp-sme.kr.ua

Базові вимоги в Горизонт 2020
• Мінімальні вимоги щодо колабораційних проектів (3 партнери з різних країн ЄС та
асоційованих країн)
• В SME Instrument може бути тільки одна організація заявник, яка має мати тип SME
(Мале та середнє підприємство)
Анкета самооцінки МСП - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SMEWizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=sRKlhqXwGazpYhbgkXd2nVNHrbXSVgDgkSMkdBXt4svTWqmsugs!2141392090?execution=e1s1
• Україна є асоційованою країною – для наших організацій відкриті всі можливості
Горизонт 2020, в т.ч. доступ до ресурсів діючих проектів
• В оголошенні конкурсу Комісія може включити додаткові специфічні вимоги саме
для даного конкурсу
• Бюджет: 100% прямих витрат і 25% непрямі
• Авансові оплати до 85%, 5% резерв, 10% після завершенння
https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/
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Визначення МСП згідно дефініцій
Європейської комісії (SME categories)
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
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Пошук конкурсу

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/
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TRL - Рівень технологічної готовності

Типова структура проектної заявки
Два файли: Частина 1-3 і Частина 4-5
Частина 1-3 (до 30 сторінок)
Загальна інформація (назва, акронім, анотація до 2000 символів)
Перелік учасників, який формується на основі PIC
Бюджет
Таблиця етичних індикаторів
Відповіді на специфічні питання (вимоги) даного конкурсу
Технічний опис змісту проекту за трьома розділами
• Досконалість (Excellence),
• Вплив (Impact)
• Реалізація (Implementation).
Частина 4-5 не має обмежень по кількості сторінок і там представлено опис членів
консорціуму (профіль кожного партнера) та аспекти етики і безпеки.
https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/
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Конкурс “Fast Track to Innovation (FTI)”
(H2020-EIC-FTI-2018-2020)
FTI орієнтований на зрілі проєкти у сфері новітніх технологій, які же протестовані у відповідних умовах, з
готовими бізнес-моделями, та мають на меті вихід готової інновації на глобальні ринки.
МСБ можуть брати участь як партнери транснаціонального консорціуму, що складається з 3-5 організацій з 3
різних держав-членів ЄС і асоційованих країн. Обов’язковою умовою є наявність учасників консорціуму представників індустрії.
Дедлайн: 09 червня 2020 та 27 жовтня 2020
Що пропонується?
Грант: до 3 млн. євро (70% від загальної вартості проєкту для комерційних організацій; 100% для
некомерційних організацій).
Термін виконання проєкту: 3 роки (ваша інновація має вийти на ринок не пізніше ніж через 3 роки після
початку проєкту).
Детальніше: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/eic-fti-2018-2020

EIC Horizon Prize - 2020року
Космічний запуск за нижчою ціною
Мета конкурсу:
розробити рішення для використання спутників на найнижчій орбіті за
найнижчою ціною.
Дедлайн: 1 червня 2021 року
Виплата премії: 4 квартал 2021 року
Конкурс відкривається для всіх юридичних осіб (включаючи міжнародні
організації) або групи юридичних осіб, створені в країнах членах ЄС або в країнах,
пов'язаних з Horizon 2020.
Обсяг заявки (частина В) – 150 сторінок
Джерело: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/
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EIC Horizon Prize - 2020року
Інноваційні акумулятори для
електричних транспортних засобів
Мета конкурсу:
розробити прототип батареї з швидкою перезарядкою та дальністю дії, високою
можливістю переробки та тривалого строку експлуатації.

Бюджет конкурсу: 5 мільйонів євро
Відкриття конкурсу: 23 лютого 2018 року
17 грудня 2020 року – строк подачі Заявки
4 квартал 2021 року – отримання премії
Конкурс відкритий для юридичних осіб або групи юридичних осіб, створених у
країнах-членах ЄС або в країнах, пов'язаних з Horizon 2020.
Обсяг часини В 150 сторінок.
Джерело: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/
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Cascade funding – third parties
Перелік конкурсів можна знайти за цим посиланням https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/
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https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=UA&country=Ukraine

https://ucci.org.ua/international-projects/programa-es-erazmus-dlia-molodikh-pidpriiemtsiv

Європейська мережа
підтримки підприємств(EEN)
Enterprise Europe Network (підпрограма COSME)
найбільша мережа підтримки бізнесу в Європі та у світі.
Вона налічує: 600 партнерських організацій в 66 країнах світу, з них 28 країн Європейський союз і 38 країн, які не є членами ЄС
http://een.ec.europa.eu
Мережа пропонує два типи таких кейсів:
• управління обліковим записом (УОЗ) для бенефіціарів «Інструменту МСП» в рамках
Програми «Horizon 2020»;
• підвищення можливостей інноваційного менеджменту МСП з високим інноваційним
потенціалом, з метою розширення їх присутності в ЄС.

Відділ трансферу технологій
Інституту фізики Національної
Академії
Наук України
Адреса: м. Київ, Проспект Науки,
46, 03680, тел: + 380 44 525 98 41
Фесенко Олена
http://www.iop.kiev.ua/~een/
+38 (044)-525-98-41
+38 (044)-525-15-89
fesenko@iop.kiev.ua
een.network.ukraine@gmail.com

EEN-UKRAINE допомогає МСП у пошуку партнерів,
нових клієнтів, постачальників, інвесторів, виробників чи
дистриб’юторів, допомогає отримувати консультації щодо
участі в фінансованих програмах ЄС, проводити
інформаційні дні та тренінги, міжнародні ярмарки, виставки
тощо.
Мета проекту EEN в Україні:
залучення інвестицій для українських підприємств
будь-якої форми власності з метою виробництва товарів і
надання послуг;
залучення нових технологій для підвищення
конкурентоспроможності українських товаровиробників і
тих компаній, що надають послуги;
зростання прибутків українських підприємств за
рахунок використання розроблених в Україні нових
технологій та розвитку їх за допомогою закордонних
партнерів.

EEN-UKRAINE
1. Процедура реєстрації у Мережі EEN.
2. Створення Бізнес профілю:
- Бізнес ПРОПОЗИЦІЯ (Business OFFER)
- Бізнес ЗАПИТ (Business REQUEST)
Бізнес профіль вибирають, якщо:
• МСП шукає партнерів для розширення свого бізнесу за
кордоном;
• планує продавати франшизу на свій продукт в інших
країнах, що входять в Мережу EEN;
- шукає за кордоном торгових представників,
посередників, постачальників тощо, які не залучені в ланцюг передачі
технологій.

Грантові програми з можливостями для бізнесу

ПРОГРАМА КЛАСТЕРНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
Програма буде зосереджена на сприянні кластерній інтернаціоналізації, де зацікавлені консорціуми матимуть
http://cosme.me.gov.ua/
можливість розробити та реалізувати спільну стратегію інтернаціоналізації та підтримати інтернаціоналізацію МСП за
межами Європи, в тому числі в нових тематичних сферах.
Програма заохочуватиме європейські кластерні консорціуми до конкретної спільної роботи
Консорціум повинен складатись не менше як з 3 юридичних осіб, що представляють не менше як три різні країничлени ЄС та / або країни-учасниці Програми COSME.
Партнерства/консорціуми будуть брати участь у впровадженні та подальшій розробці своєї спільної міжнародної
стратегії та дорожньої карти, що має призвести до конкретних заходів, що підтримують співпрацю зі стратегічними
партнерами в третіх країнах.
Загальний бюджет - 6 600 000 євро на 12 проекти від потенційних заявників (консорціумів).
Максимальний бюджет на 1 проект - 550 000 євро на 1 консорціум.
Покриття бюджету
90 % – Єврокомісія, 10 % – члени консорціуму
Дедлайн 02.12.2020, 17:00:00 (за брюссельським часом)
Всі деталі щодо строків та інших умов на державному інформаційному порталі для підприємців

ПРОГРАМА ЄС COSME

https://bit.ly/3djH2zw

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

https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-singapore-2020

Грантові програми з можливостями для
бізнесу
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Заявки на конкурсні програми 2021 року прийматимуться у кілька етапів:
«Інклюзивне мистецтво»: з 05.10.2020 до 14.01.2021
«Аналітика культури»: з 05.10.2020 до 14.01.2021
«Навчання.Обміни.Резиденції.Дебюти»: з 05.10.2020 до 14.01.2021
«Культурні столиці України»: з 06.10.2020 до 30.03.2021
«Інноваційний культурний продукт»: з 07.10.2020 до 14.01.2021
«Аудіовізуальне мистецтво»: з 08.10.2020 до 14.01.2021
«Стипендії»: з 09.10.2020 до 14.01.2021 та з 12.04.2021 до 12.05.2021
«Знакові події»: з 02.11.2020 до 14.01.2021
«Культура плюс»: з 02.11.2020 до 14.01.2021
«Культура для змін»: з 01.12.2020 до 01.02.2021
«Культура. Туризм. Регіони»: з 01.12.2020 до 01.02.2021
«Діти культури»: з 01.12.2020 до 01.02.2021
«Мережі й аудиторії» (дати уточнюються)
«Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (дати уточнюються)

Детальніше https://bit.ly/33cb

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

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
Програма ЄС «Креативна Європа»
https://creativeeurope.in.ua/

Програма ЄС «ERASMUS+»
http://erasmusplus.org.ua/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

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

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
Конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу (дедлайн 20 жовтня 2020 року)
Програма 1 «Інноваційна економіка та інвестиції» (напрями 1.1.-1.4)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 3 600 000 грн - 48 000 000 грн.
Програма 2 “Сільський розвиток” (напрямки 2.1.-2.2.)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 3 600 000 грн - 48 000 000 грн.
Програма 3 “Розвиток туризму” (напрямок 3.1.-3.3.)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету – 1 200 000 грн - 12 000 000 грн.
Програма 4 “Розвиток людського потенціалу” (напрямок 4.1.-4.3.)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету – 1 200 000 грн - 12 000 000 грн.
Програма 5 “Загальноукраїнська солідарність” (напрямок 5.1.-5.4.)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 3 600 000 грн - 48 000 000 грн.
Програма 6. “Підтримка рощвитку депресивних територій” (напрямок 6.1.-6.4.)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 3 600 000 грн - 18 000 000 грн.
Програма 7. “Ефективне управління регіональним розвитком” (напрямок 7.1.-7.2.)
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету – 1 200 000 грн - 12 000 000 грн.

Грантові програми з можливостями для бізнесу
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
#GreenDeal #SMEs НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ МАЙЖЕ 1 МЛРД. ЄВРО.
Боротьба зі змінами клімату та створення кліматично нейтральної Європи до 2050 року є одним із головних
пріоритетів Європейської Комісії. У вересні 2020 року стартує грантовий конкурс ЄВРОПЕЙСЬКИЙ «ЗЕЛЕНИЙ КУРС»
(European Green Deal call).

Тематичні області, що відображають ключові напрямки роботи Європейського зеленого курсу:

• підвищення кліматичних амбіцій (скорочення викидів до 55% до 2030 року)

• Чиста, доступна та безпечна енергія
• Промисловість для чистої та циркулярноїекономіки
• Енерго- та ресурсозберігаючі будівлі
• Стійкий та розкумний транспорт
• стратегія «Від лану до столу»
• Біорізноманіття та екосистеми
• Без забруднення, без токсичних середовищ
• Розширення прав та модливостей громадян, їх залучення до реалізації “Європейського зеленого курсу”
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;cross
CuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Центральноукраїнський національний технічний університет
Національний контактний пункт Рамкової програми “Горизонт 2020”
за напрямом “Малі та середні підприємства” (SMEs)

Керівник НКП: Тетяна Миколаївна Котенко
(кандидат економічних наук, доцент)
тел.
+380506840373
E-mail: kntu.inintex@gmail.com
www.ncp-sme.kr.ua
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/
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